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det torra eller Land. Hår märkes med vördnad
och forundran den Alsmågtige Skaparens vishet,

fom fä beftåmt vatnets myckenhet , at ock til-

råckeligt Land blifvit lepinadt til boning for

månnifkor och de djur, fom ej kunna lefva i

vatnet. Med djup vördnad bor ock defs God-
het årkånnas, fom i Naturen infatt den Lagen,
at vatnet fkal gifva dunfter ifrån fig, hvilka i

luften famlade, nedfalla i Sno eller Regn, och
befukta den torra jorden, at befrämja aliehan»

da växter, til deras uppehälle, fom lefva på det
torra. Men en del af det fåledes nedfallande

vatnet, famlar fig i Rännilar och Bäckar, hvil-

ka, då flera af dem flyta tilfamman, åftadkom^

ma Åar, Strömmar och Floder, fom flyta r ti-

baka åt Hafvet, hvaraf tillika blir klart, at Stran-

derne åro lägre, och at Landet, där Båckarne
taga fin början, mäfte vara högre.

Den Tra&en, hvarifrån vatnet åt alla fi-

dor börjar rinna, kallas Land~b6gd. Det händer

ibland, at den finnes på et enda (tållc, då lan-

det är rundaktigt, men om hogden af landet

ftråcker fig i längden, fom gemenligen flcer,

då fjelfva landet är långt, kallas den tands-rygg

eller Lands- kål.

Denna landets uphogning fker icke ofta i

jämt upftigande, utan åro uphogningar och ned-

länkningar i en forunderlig och pä margfaldigt

vis omfHftande ftållning om hvarannan blanda-

de. De mindre uphogningar komma under namn
af Högar ^ Backar och Kullar , ehuru defle ord

icke aldeles betyda det famma. Håg är en min-

dre rundak tig uphogning. Kulle ar en något
ftorre
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ftorre randaktig uphogning. Backe^ en mer el-

ler mindre ftor, men langaktig uphogning.

Med Li eller Brink forftås backens flutt-

ning. En i längden vidare fig ftråckande min-
dre uphogning, eller en rad af Kullar, nam-
nes for As. Liknelfen lårer vara tagen af 6f-

verfta flocken Kropäfen eller Ryggäfen på et hus>

eller denna af den förra. -

De imellan uphogningarne varande fmalate

nedfånkningar, nåmnas for Dalar eller Ddlder.

En vidloftigare Traft, utan fårdeles uphog-
ningar, kallasplan eller flått Land, flackt fålt % Släp*

ten &C.

En flor uphogning kallas Berg. Bergs-

traét eller bergfullt Land år en famhng af flere

nåra intil hvarandra belågne Berg, fom på Ty-
flea kallas Gebiirge. Äro Bergen belågne i en
långre rad* nämner man det for Bergs-rygg.

Fjäll kallas de horder, |fom ftiga få högt up i

luften , at ffcog derpa ej våxer. Denne flulnad

imellan Berg och Fjäll brukas af Herr Lands*
hofdingen och Commendeuren Baron Tilas,
uti Talet om Sveriges Mineral Hiftoria, pag.

Den gifver et tydeligt begrep om orden,

och grundar fig på det allmänna talefåttet i de
orter, dar både Fjåll och Berg finnas.

Fjdlt-ft6tar> kallas hogder af mindre omkrets

,

belågne på fjelfva Fjällen, Fjäll-valar eller Häg-
nar äro mindre Fjåll*hogder> fom dårjåmte ti

namn antingen af de ftorre nårbelågne Fjällen,

eller af Sjöar, eller af förbiflytande Åar, Tdn-

ge kallas en på någon fida ifrån Fjåltet fig ut-

skjutande Fjåll-hogd. Skaft kallas en, ifrån ec

A t ftorre
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florre Fjåll ut(tjutande lågre och lång-fluttan*

de Fjåll-hogd*^ Lapparne nåmna det for Njåm*
Skär heter en imal dåld, eller likfom cn

råiina, fom begynnes up i Fjället, och hvarifrän

en Back eller A begynner at rinna> Uti de
högre Fjällen hinner Snon uti et fådant djupt

Skar, i fynnerhe.t på fidan från Solen
$

aldrig

om Sommaren at fmåltas -altfamman. Grubba he-

ter en fådan Dåld eller Skar i Fjället, dår a in-

loppet år få fritt, at Dålden eller Gropen blir

torr om Sommaren.
Hammare kallas ert klippa eller Fjåll-ftot,

fom år nog tvärbrant.

Af Lapparne kallas Fjåll- hogdcr Vari ellef

Väray hvarmed de ock nåmna Berg. tjock i Kjak

eller Jak^ kalla de et fpitfigt högt Fjäll. Q/Vi

år hufvudet eller det hogfta på Fjället. Parafch

år et litet eller lågt Fjåll eller berg. Motka,

Modkä , Mocka eller Mörka år et Eed eller Land'
imellan två vatten. Jaure eller Jdrvi år et Kårn
eller

ö
en Infjo. Jock eller Jöcki år en Båck cl*

ler A* Kofki en Fors. Bunderi nåmdes de ho*

ga Fjållen i Torne Lappmark. Ordet torde

vara Finfkt,efteifc det ej bruktes i de Södra Lapp fa

marker.
Fjdll-tygg kallas en rad ellet lång (Mckriing

af Fjåll, efter eller nåra intil h varandra.

Scandinavia , fom innefattar Sverige och
Nörrige, år omgifven på Våftra och Norra li~

dorne af Våfterhafvet och Norrfjon, på Södra

och öftra fidorne af Öfterfjon* och fom bred-

den år emot längden nog liten* få blir ock hog-
den, hvarifrän vatnen flyta åt bagge Hafven,
fig ftråckande nog i längden, och får akfä namn

af

v.
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af Land-rygg; ifrån hvilken de flefte och måft
betydeliga Stromar taga fin forfta början, och
imellan deffe Stromar ftråcka fig fido-ryggar,
ifrån land-ryggen ned til Hafven^ men åfven
fom land-ryggen år på det ena ftållet högre och
på et annat lågre, fä åro ibland fido-ryggarne

hogft midt imellan Stromarne, ibland åro ho^a
Berg tått in vid Floderna , och rått ofta vid

fjelfva Hafven och Flodernas utlopp. Det lå-

rer altfå mycket bidraga til redighet i Landet^
Geographie, at Land-ryggen blifver forft qt-
mårkr, hvarefter Sido - ryggarne fedan kunna
befkrifvas.

Uti Jönköpings Hofdingedome f Se Char-
\ tan, Tab, L vid Grånfen imellan Tveta och

Våftra Härader, år begynuelfen eller fodra ån-

dan af denna Land-rygg; emedan utur Hette-
bo- eller Fredrichsdals-måffe, i fkilnaden imel-

lan Almcsåkra Soken i Våftra Hårad och Nås-
fjo Soken i Tveta Hårad, rinner en Back, fom
år begynnelfen til Ämm*aen 9 bvilken faller i

Öfterf jon vid Ämrn, uti Månfttrås eller Molftad-

h Socken i Calmare Hofdingedome.

Utur Puftenåfa-måfle rinner en Back åt Hus-
quarns-åen och Vettern 5 hvarutur vatnet faller

genom Motala A i Öilerfjou vid Norrköping.

Land-ryggen går vidare åt Trebrunna-mäs-
fe och Norr om Lofveryd*fjotv åt Trolle-måfle

och Trolleberg. På fodra fidan om detta ftyc-

ket begynnas åtflcillige vattendrag, fom alla fly-

da åt Laga-åen och Våfterhafvet vid Laholm,
men vatnen på Norra fidan falla igenom Vct>
t«rn i Öfierfjon,

A 5 Uti
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Uti Heftra-måffe i Land-ryggen år Nifla-

lcålla, hvareft begynnelfen år til Nifla-åen, fom
faller i Våfterhafvet vid Halmftad,- utur famma
Måfles oftra fida fkal en Back komma, fom ge-
nom Tabergs-åen rinner i Vettcrn.

Så val ifrån öftra fom Norra fidan af Dum-
me-måfle, komma Backar, fom rinna åt Vet-
tern * men på defs våftra fida begynnes en Back,
fom gar It Nifla-åen och Våfterhafvet.

Krommekålla ligger i grånfen imellan Jon-
]c*pings och Skaraborgs Hofdingedomen, En
Mäfle ligger på våftra fidan derom, hvarifrån

vatnet rmner åt Sjcn Stråken, utur hvilken Sjo

Aen Tidan kommer, fom faller i Sjon Venern
vid Marixftad, och få genom G6tha~Elf i Vå-
ilerhafvet vid Gotheborg.

Ifrån Krommekålla går Landryggen imel-

lan Hemmanet Jåboruder och Holma-eller Hog-
fjon til Slått- eller Knip-fjon; hvarifrån en Båck
fkal rinna våfter ut förbi gården Bredared åt

Stråken, och en annan utmed Gården Julared

It Fårfjon och yettern : delar fåledes denna
Knipfjon fitt vatten både åt öfterfjon och Vå-
fterhafvet > 'men Backen > fom kommer ifrån

Hornmäfen och rinner uti berörde Sjo, måftc

vara midt i Landryggen 3 hvilken ifrån Horn-
rnåfen vidare går åt Baremåfen , Goremåfen Bi-

fkopsmoen, få imellan Hjortåfa-måfen och Bruns-

målen åt LomfjS*måfen, och förbi Klefvan och
Daoshemet ät Getaryggen i Fouglås Socken , of-

ver Moarna vid (kilnaden imellan Fouglås och Ak-
linga Soknar, til Kårebåcks-ås i flulnaden imeK
lan Fouglås och Frojereds Soknar, til Hinsmå-
fen i fä förbi Solberga och Styrshults ågor åt

Geta*8
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Getaryggen , en liten As imellan Hemmanen
Laggarbo och Salen i Kyrkefalla Socken : imel-

lan Iremäfe och Bjornfjon, på oftra fidan om
Elgeråfa-vad ät Nycklamoen, få omkring Ska-

ra Måfå ofvcr Carlshaga-bys utmark åt Kate-
ruds Mäffe , Honfamoon , Boks Måfe , ftore Må-
fen , imellan Wargevadet i Tid-ån och Sjon
Viken, förbi Ekeftogs' Kyrka åt Hemmanet Fe-
tebacken, och få förbi Vårfta- och Esbjörns-

torpen, imellan Munkamåfen och Hubberuds-
inålen åt Mvrhulta-måfcn, hvarifrån Backar rin-

na åt bagge fidorj imellan Krokfjon och Pjun-
geruds-fjon, imellan Nockeruds-fjon och Sten-

kål ns-fjon > imellan Paradis-måfen och Gronc-
lids-måfen åt Jula-måfen, fom ligger i grånfen

imellan Nerike och Skaraborgs Hofdingedomen.
Sjon Viken år allenaft if£ alnar högre ån

Öfterfjon
v
*) > och landet efter en vifs traft imel-

lan Viken och Tidån, vid Moholm , allenaft J
alnar högre ån berörde fjo Viken (

##
): altfå la-

rcr Land-ryggen på detta ftålle varalågft, eme-
dan Sjoarne på Fågremo Norr ut ligga mer än

zoo alnar högre ån Öfterfjon. At "Land-ryg-

fen Söder ut år högre ån på forenåmde ftälle,

an flutas af Tidån, fom redan vid Vargevadet
år högre ån Viken f***).

Alla vatnen på våftra fidan om denna Land-
rygg, falla åt Vcnern och Våfterhafvetj me«
midt for Paradis-måfen begynner en fidorygg i-

mellan Orramäfenoch Gråsfjon, hvaraf fker, at

vatnen på Öftra fidan om Land-ryggen, men Sö-
der om denna fidorygg, falla åt Vcttern* men

A 4 de

(*) V. Ac H. för 175^, pag. 310» (**) ibid. pag. 306.

w (***) Ibid pag. 309.
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de fom åro Norrom famma fidorygg, flyta al-

Ja åt Målaren och Öfterfjon.

Ifrån Julomåfen gar Land-ryggen i mel lan
Leet- eller Svart-elfven och Sjöarna Vifjon %

Gålfjon, ftora Björken famt öhlen. Så iniel-*

lan Holmfjon ech Brismen, imellan Södra Gry->

ten och Norra Gryten til Svinhogden. Sedan
imellan Emtfjoarne och Skomakar-kårn, vidare

imellan lilla Frånnen och den Holmfjon 3 fom
rinner i Nohren åt Sjon Kermen, hvilken lårer

ligga midt i ryggen | emedan vatnet flcal rinn^

därifrån få val åt Nohren och Leet-elfven, fom
åt Leken och Örebro-åen. Sä imellan Spjuts

Jcårn och Svartkårn, imellan Hållfjon och Öm*
ningen til Elgfimme-måfen , imellan Brekårn
och ftora Gryfjon, imellan Mortkårn och lilla,

Gryfjon åt Snöbergs-måfen, Elfsmåfen, Bjors^

bergs Grufvor, Lorkmåfen åt Latorp, Ekbei>
get, imellan Flackkårn och Måffarne, hvavutur
Backen rinner åt Greksåfa Masugn til Kuker-
måfen, hvarifrån vatnet (kal rinna åt bagge C\«

dor både til Rågricken och Båhifjon ^ få imellan

Holmfjon ©ch Rågricken, hvareft Land-ryggen
fkal vara få låg, at vatnet genom gråfning forr va-

rit led t ifrån Rågricken til Holmfjon* Sedan i-

mellan Stenfjon och Rågricken , imellan Kårnet
Mofiokålla och Grepfjon, imellan Brunsby ttan och
Nyhyttans Qamfjo, imellan Svartkårn och Baft*

åfen, imellan Nya Grångshyttan och Södra Eke-
bergs-hyttan, imellan Sikfors och Glåpfjon ät

Sandfjohogen, imellan Mångsån och koffjop

förbi Runhogden^ofver Dahlgrånfen åt Klubba
måfci).

Vatnen
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Vatnen på våftra fidan om Land-ryggen
finna alla åt Leet - eller Svart- elfven genom
Skagern och Venern åt Våfterhafvet* men de

pä oftra fidan, ifrån Vifjon til ftora Ackfjon,
rinna genom Örebro-ån åt Målaren, famt ifrån

lilla Gryfjon och Elflången med alla vatnen dar.

Nordan fore, falla genom Arboga-än och Må-
laren i Öfterfjon.

Ifrån Sandfjohogea i Helle fors Bergslag går

Landryggen förbi Torpet Runhogden ofv^ gran-

fen imellan Örebro-o c h Kopparbergs- Hofdinge-
domen åt Klubbemäfen, Kejfartorpet ell^r Gådd-
båckshogden, Knipkårnen

5 Koflbhogden, Stor*

imfen , Lallertaora * Låsmåfarne , Stormaten r

Frofereåfen, Kojemålen, Ryfsmåfen, Lejmåfen,
Adlerberget ,

Platteberg , ofver Klåttefiotair

,

Mockelflotan åt Granberg, hvarvid Svarr-elf*

vens början lårer vara, få ät Skalleberg, Qyil-

leberget, Lambergen,, Buberg, Middagsberg,
Gafenberg, Risberg, Glupsberg, Brånneberget,

Digerberget ,
Midfkogsbergen , Femtebergen

,

Almebergen, Vallerna, Rångklcfvebergen , Mås-
Italien, Hunsfjållet, lilla Moberget, ftora Mor
berget, hvaråft Landryggen råkar och går of-

ver Riks-grånfe-linien imellaft Sverige och N ar-

tige, åt oftra Flårvaldsftoten på Norfka fidan,

och vidare på våftra fidan om Lor-elfven åt

Hårjehågna , hvareft Riks-linien åter träffas >

men Landryggen går ån vidare på Norfka fi-

dan åt Hunshogden och följer den Öftra-Fåmund§-
Fjållgrenen ofver Svurkvaia, Digerhågnan, Elg-
Jriagnan , oaiiltjaIlen, Råflingefjo Klappen, Svuq-
kufjållet:, Rrattvåla til Wonfjoguften, dar Riks-
linien åter träffas famt Dalarna (indas och Her-
jedglea vidtager, Af ' For
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For detta ftycke af Landryggen flyta de
vatten, fom åro pä defs o Itra lida alt til Stor-

målen , åt Arboga-ån 5 ifrån Bredfjon ock Lås-
fjoarne midt for Lallermora och Låsmåfarne,
falla de i Målaren vid Stromsholm 3 vatnen ifrån

den andra Stormafen och fedan alt til Herje-
hagna falla i den våftra, och de ofrige til Von-
fjoguften i den oftra Dal-clfven; men de vat-

ten, fom åro på våftra fidan om Landryggen^
flyta åt Leet- och Clar-elfverna genom Venera
at Våfterhafvet.

Ifrån Vonfjoguften går Landryggen på Sven*
fka fidan åt Sluguf jållet, famt ofter omSjon Rog-
gen , åt Liflef jållet, Rijnfjållet, Rofjållet , Vata*
fjället til Rutefjållet> hvareft Riks-grånfen åtet

träffas , och tillika den ifrån Norrige komman-
de ftora Fjällryggen. Landryggen går fedan i

följe med Fjällryggen och Riksgrånfen ofvef

Haftorftoten ät Skarsfjållen i derifrån Riksgråtv-

fen går åt Skarfdoren 3 men Landryggen åt He-
lagsfjållen och Sylarne, dar de åter rakas. Vid
Skarfdoren, fom år midt for Helagsfjållen, an-

das Herjedalen och Jemtland vidtager.

Pä oftra fidan om Landryggen falla de vat-

nen, fom aro nårmaft in til Vonfjoguften, åt

oftra Dal-elfven; men de, fom åro ifrån Lille-

fjället til Helagsfjållen, flyta alla åt Liusna-

elfven, fom vid Söderhamn faller i Öfterfjon.

Denna Elf får både namn och början af Ljusne-

kårnen, fom ligga tått under Haftor-ftöten #

På oftra fidan om Helagsfjållen begynnes
Ljungan, fom vid Njurunda i Medelpad faller

i Öfterfjon.
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På våftra fidan om Landryggen ifrån Von-
fjoguften til Vatafjållet , falla vatnen genom Få-

ixiundfjon och Clar-elfven i Venern.

Ifrån Vataf jållet til Skarsfjållen flyta de

åt Elfven Glåmman, hvars begynnelfe år ofverlt

i Skarsdalcn, och hvilken faller i Vafterhafvet

vid Fredrichsftad i Norrige,

På våftra fidan något ifrån Skarsfjållen be-

gynnes Gulan, fom faller i Hafvet , en mil ifrån

Trondhem,
Nidar- eller Nea-elfven begynnes i Helags-

fjållen, och faller i Veftcrhafvet vid Trond-
hem eller Nidar-os, fom år Nidar-elfvens ut-

lopp, hvadan ock Staden plågar nämnas på La*
tin Nidrofia. i

Om Fjäll-ryggen.

Når Fjåll-ryggen {kal keftrifvas, huru den

ftråcker fig, måfte det vål fke med upnåmnan-
det af de Fjåll, fom i långden följa efter hvar-

andra; men fom han år ibland 8 til i o och vål

"éera mil bred , få borde allenaft defs medier-

na hogder upråknas. Et fådant defs Medium
kan på 3 fått anfes , antingen til lika afftånd

ifrån Fjåll-foten på båda fidor, hvilket på en

fädan bredd fordrade en vidloftig affattning;

elkr at de hogfta Fjällen anfördes, fom utan

z afvågning icke altid finnas kunna: eller fåfom vid

Land-ryggen år brukadt, efter vatnens flytan-

de, hvilket år det tjånligafte, efter det af hvar
och en, fom kommer på ftållct, finnas kan»

Fjåll-ryggens fodra anda år uti Norrige, i

Chriftianfands Stift, dåreft 3 mil ofvanfor Lm-
desnas
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desnås, imellan Qyinisdalen och Lyngdalen, mö-
ter Fjället Qyinisheden, Tom år $ mil tvärt'*

ofver. Sedan kommer Heckfjåll emot Syreda*

Jen: få Långfjäll imellan Efjebygdcn iRåbyg-
delaget och Jedern : fedan Byglefjåll imellan

Rygland och Stavangers fjord: få Joglefjåll

imellan Såtersdal och Stavangers fjord : hvilket

fkal vara et af de hogfta Fjäll i Norrige. Se-
dan kommer Hougle-fjåll, och därefter Fjäll*

traften imellan Tillemarken och Nummedaien a

ena fidan, famt Qyinshserad i Hardanger å an-

dra fidän, hvareft bredden år 12 å 14 Mil tvärt

ofver : där åro de höga Fjällen Tind och Gu-
fte vid Tillemarken och vid Qyinshårad Fjål*

let Foglefang, fom ftådfe år med fno hetåckt*

uti hvilken åro mångfaldiga djupa fprickor ,

h vårföre det allenaft Sommartiden , ifrån Korfs-

måffan om Våren til Bartholomad tid, år tillå-

tit at refa dårofver, da man kan for fprickor-

na taga (Ig til vara* men den ofriga tiden, då

fprickorna åro med ny fno upfyllde,- at Folk
dåruti låtteligen kan omkomma, år all fart dar*

ofver forbuden. Imellan Hailingedalen och Haiv
danger med Vofs år Halnefjåll 14 mil tvärt*,

ofver 3 hår år likaledes forhudit at refa ofver,

ifrån
7

Bartholomcei tid til KorfsmåfTan om Väd-

ren , och har i förra tider, dä Hailingedalen

lydde til Stavangers Bifkops-ftift , varit fmå Bo»
dar på fjället for folk , at hvila uti ofver Nät-
terna. Sedan år Fillefjåll imellan Valders och
Lerdal i Sogn, allenaft f mil tvårt ofver.. Sog*
nefjåll år likaledes f mil ofver ifrån Lom i

Guldbrandsdalen til Lyfter i Sogn. Imellan

Guldbrandsdalen och Nordfjord år det 10 mil

tvårt-
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tvärt ofver. Ifrån Guldbrandsdalen til Vallda-

len, likaledes til Geranger, år fjället il mil.

Vid detta Fjåll var det, fom Kong Olö£
Haraldsson eller den Helige , låt uprodjä

Sxfs-Ur eller Ssefs-Stenbräten , at han kunde
rida ofver Fjället ifrån Valldalen til Lesfo i

Guldbrands-dalen (
#

).

Hela denna Fjåll- ftråckningert gar tnaft i

Norr och Söder > kallas med et ord Långfjäl-

len och räknas for 70 Norfke mil, famt blir af

Romsdalen genomfkuren, fom (kal vara det en-

da ftållé , hvarcft man ifrån det Sydefif jålfka

Norrige kan komma til det Nordanfjålfka > utan

at refa ofver fjåll. Straxt på andra (i dan om
berörde Dal möter Dofre fjåll, fom ftråcker

lig i öfter och Våfter, och raknäs ofver iG
niu i längden famt 9 Norfka mil i bredden i-

mellan Tofte i Guldbrandsdalen til Opdal i Ör-
kedalen (**).

Ifrån Dofre fjåll fortfåttes Pjåll-ftfåckniri*

gen imellan Gul-elfven och Glåmman til Rute*
fjället, der den råkar fa väl Riks-grånfen imel-

lan Sverige och Norrige, fom Landryggen^ och
blir därmed följ aktig åt Haftorftotcn

, Helags-
fjMleh, Sylarne öch flora Glucken.

Ifrån Rutefjållet går ofver Vigelfjållet, på
våftra fidan om Fåmundfjon, en fido-fjåUrygg^
fom ändas något ned om Tryffel* åfVen få gar
fen på oftra fidan om Fåmund, fom ftråcker lig

<*) Sturlusöns Heims Kr. Tom i. pag, 727,
(**) Rami Norriges Beikrifvelfe

,
pag. 23, 24. 98*

132. 133. 174.
It, Peder Claussons JBcfk. pag. j8. $-9. 74. 81

«

84. 98, 100*
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alt ned mot .Tranftrand : likaledes går en fådan

i fldlnaden imellan Öfterdalarne och Herjedalen,

fom dock ned om Laffsfjållet förlorar- lig i en

Bergs- och Skogs-rygg.

NILS MARELIUS.

AFHANDLING

'BeH i Smaland gångbara *Drag Sjukan ^

Förra btycket*

AND. MAGN. WÅHLIN>
M. D* Affeff. och Prov. Med. i Jånk Håfdingedåme.
o

A r 1760 hade jag den åran
?

at for Kongli-

jLjl ga Academien upgifva mina anmärkningar
om Endemifka fjukdomarna i Staden Jönkö-
ping (

#
). Det vålbehag hvarmed K. Academien då

gynnade et ofullkomligt arbete
,

gor , at jag

nu vägar fullfölja hvad jäg pabegynt, och om-
röra Landsortens omkring Jönköping Endemtfkaf}uk~

domar. Ibland deffä fortjenar den få kallade

Krampe eller Dra^fjukan det fråmfta rummet,
fåfom ej allenaft den fvåraftc, utan ock den
brydfamafte Farfot

% fom en Låkarc kan hafva

at fylla med.
En fjukdom, fom mer ån 170 år (*#) af

Me-
(*) Kongl. Acad* Handl. for 1760. I, Qvartalet.

(**} Vid flutet af år 1 5-95* och i början af 15-96 flcal

Sjukdomen förft blifvit obferverad i Tylkland om*
kring Rhen, och i Hertigdömet Kölln.
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Mcdicis blifvit obferverad i flere Länder, och
hvars råtta orfak de på det hogfta beflitat fig

at utforflca, har alt til denna dag liktom be-

fabbat dem, och juft under deras ifverat råd-

a folket 5
oforfynt härjat ibland Allmogen

,

famt med de grymmafte kropps och finnes plå-

gor tryckt tnanga tufende ned i grafven , och .

gjort ån flere ©foickelige at fortjena fitt up-
pehälle.

Som jag nu i f år haft at fyflä med utro-

tandet af denna ohyggcliga Farfot , och jag

både af Ämbets fkyldighet och luft for at kun-
na utreda de ånnu mörka frågor ^ härvid myc-
ken flit och méda anvåndt , finner jag mig
pliktig at upgifva alt , hvad jag med trygg-
het kan fåga vara rått utrönt, famt tillika hvad
ånnu måfte fattas i tvifvelsmål och lemnas åt

framtiden $ på det de mänga anmärkningar, fom
i andra Medicinfka Skrifter och Handlingar åro

införda, må härmed jämföras , och fleras bear-

betande åndteligen hjeipa ofs til en fullkomlig

fåkerhet om fättet at förekomma denna hiflce-

liga Landsplåga,

Drag Sjukans råtta och fårftildta kännete-
cken åro af fa många ut-och Inlåndfka Mcdicis \

anmärkta (
#
) > at jag därmed icke vil vara

vid*

Ifynnerhet kunna jämföras Herr G. Rothman,
in Diff. Pr»C G. å LiNNé, de Raphania, UpfiUi»

1763, pag 4-9. Herr P. J, Bergius, i For*

JM til de gångbara Sjukdomars utrfjftande för år

i 75*4. pag. 48 &c. Herr Heiligtag in Di/H
Praef. £b. RoséN, de Mot ho Spafmodico convulli-

yo epidemieo , Lund
, 1749. Samlung der Natur-

and Medicin*Kunji , &c* Don einige Acad. Nat.
Curief. , in Bresilau', 1726* Herr Savvagss, 1 Defs
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Vidloftig) likväl rnafte jag uprepa de flåftä och
alltnånnafte, for at kunna vifa den ordning, fora

fjukdomen i Jönköpings Lån i det nogafte tykts
följa § ehuru tiden for hvarje period varit o-
lik. -

Sjukdomen börjar (fladium invafionis) me-
rendels med någon tröghet eller dufvenhet i

kroppen g och oluft i finnet eller hugloshet.

Efter de fjukas egen befkrifning. , kanna de i

ådror ^ fenor och mufklar et hoppande af lik-

fem fmä fprakande gniftor*, (.**) hvilka i et 6g*
nablick åro ån hår och ån dår. Hos några in-

ilälia fig fmä rysningar och åckel > hos fomli-

ga någon ftum vårk ofver veka ryggen $ mat*
luften år i denna period ej fårdeles god. Som-
lige behålla > oaktadt deffa ölägenheter $ flere

dagar och veckor, få goda krafter* at de gå up-
pe och gora fina fy flor * men åtfldllige angri-

pas få fnart af häftigare Symptomef^ at forfht

perioden knapt år märkelig , innan de ingå t

den i:dra ,
(Stadium tngravefceritU) hvilken af*

ven förhåller fig mycket olika hos fårfkildta

Subjeéter. Allmånnaft år , at händerna börja

dofna^ med et morlande eller krypande dåruti,

_ och

Nofologte, T. II. part. i. Spéc. anfårcr Sjuk*
domen under namn af Convulfio Svecava; men at

den dårftåde* pag, 73 upforde EcclampfiaTyphodes^
eller febris maligna cum Spafmo Sennerti^ år vår
råtta Dragfjuka* kan ej fattas i tvifyelsmål.

(*) Troligt år
1

at complexionernas olikhet få fnart

bidrager hårtil., fom xAgot fkadeligt gifts ftårre el-

ler mindre mängd.

(*) De fom låtit eleélricera fig och fått Dragfjukäfl,

likna denn akåhning vid den
?
fom Eleétrifke gnifter*

na géra*

v
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och ftrax blifver en lika känning i fötterna*
(
#
)

livarefter fingrarne och forft tummarne börja

dragas inåt, händerna til hälften knappas, ne-

dre armen dragas up åt broftet , men ofre ar-

men åt fidan och något tiibaka : det famma
fker med fötter, ben och lär, knåna (tjutas fram,

cch benen dragas tiibaka. Hårmed följer en
oiidelig fmårta, och hos fomliga en darrning,

utan mårkelig kyla* Defle paroxyfmer tiltaga

dels i fin varaktighet, dels fortplantas de i fle-

re kroppens delar; de angripa rygg-raden, at

den bojes ån fram, ån tiibaka, eller åt någon-
dera fidan y veka fidorna dragas eller fpånnas

med ltor pina: de fortfara åt hufvudet, forn

vrides i onaturliga Hållningar: mun och ögon
komma i många vanftapeliga grimacer, och tun-

gan blifver ofta orörlig, hvaraf målet förändras

til underliga låten
5

dä de vilja tiikänna gifva

fin pläga. Andedrågten blifver under paroxys-*

merna tung, och broftet trångt for lungornas
utvidgande, pulfen långfam

(
##

) 5
hård och ojåron:

hjärtat arbetar med tät i palpitationer , urinen

år mältadels blek , fparfam och påträngande.

Andre åter fä genall convulfiva mufklarnas ryck-
ningar (

###
), de knyta in tummarne , falla om-

B kull,

(*) Hos fomliga börjar det forr i fötter ån i händer-
na, och ofta på en gäng både i händer och fötter.

.(**) Hos ganika få gick pulfen fortare ^ ån han na-
turlig-en borde, likväl var han hos några fnabb och
feberaktig.

(***) J aS fäg fjelf en Flicka 1 Byarums Forfamling,
forn utan några föregående tecken til Drag-fjukan,
fick epilepti& anftöt, fom fedan dageiigen fortfor,

til defs hon blef curerad för Drag-fjukan; det hän-
de ock många flera.



1 8 i77i* Jan. Febr, Mart.

kull, och paroxyfmerna likna i det nogafte Fal-?

lande -fjukan* På andra utfpånnas lemmarne ,

fåfom pä den fvärafte ftråckebånk, at man tyc-

ker lederna vilja {kiljas åt : dcfle ligga hel ftyf-

ve, få långe paroxyfmen varar. Hos en del

komma fpaltifke och convulfive anfall växelvis,

eller förvandla de förre fig aldeles til de fenare*

Sömn år i detta ftadio mycket rar> de ligga

val i en liten drala vid paroxyfmernas flut ; men
efter convulfiva eller epileptifka anftoter följer

eh tung flummer, och då utbrifter en klibbig

illa luktande fvett, hvarvid de plägade delar,

och måft anfiktet, uppofas : härmed lindras val

deras fmårta^ men et krypande och en ftum-

het, fom qvarblifver i lemmarne, hinner ej at

forga, utan efterhand tiltager , och förebådar

nafta paroxyfmus , hvilken kommer alt tätare,

ju mer fjukdomen i detta ftadio fortfar. Barn,

fom hafva JMafkar, och Qyinfolk , fom åro un-

derkaftade Modcr-paflion, eller åro ftadde un-

der menftruation, tyckas vara måft utfatta for

de epileptifka anfallen* Somlige angripas af des-

fa Spåfmodiflca eller convulfiva anfallen i någon
vifs del (

#
), eller flytta de lig utur en del i en

annan, utan at plåga på en gång de ofrige kropps-
delar. Når detta ftadium lider til fin hogd,
blifver hungren häftig, och pä den följer mer
eller mindre durchlopp Nu tilftota ofta

yra och raleri , fom långe nog fort-

fara

:

(*) Jag har fedt dem, pa hvilkaendaft rygg-raden II-

dk, hvaraf kroppen bégts tilhopa, och de hoppat

h6gt åfver fången.

.(**) Någre angripas af diarrhée förr; men de måfte

fi den midt i detta ftadio.

Befynnerligt år dock, at fonllige börja genaft
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fara: hos andra upkomma fåniga uptag, rådd*

höga och griller.

Den* 3 :d jc perioden f Stadium criticum ) bor
nu nalkas, ehuru det ofta icke fker pä flere

veckors tid, når naturen af tjeniign helfo-medel

icke blifvit biträdd* Den - märkes dä vara inne,

når paroxyfmerna komma ofta och häftigt > men
icke vara få långe: når hjernan och de ädlare

kropps-dejarne tyckas mycket lida, de fjuke fe

forftålde ut, mattheten blir ftorre, och fä in-

fam utvårtes finnen forfvagade; hår förekomma
nu ofta dåningar ,

oron-msningar , hicka och
fvåra tryckningar under broftet* Detta år det

farliga tidfkiftet , under hvilket månge affomna,

om 1 jukdomen fritt får rafa* Dä anfåttes bro-

itet med häftiga håfningar och harklande; blod
eller blodroflel (*) upfruftas under paroxyfmer-
na , hvilket undertiden år få (karpt , at det

fräter på huden. Hos andra tilftota fvåra qvåf-

ningar, och de klaga ofver et motftånd i hal-

fen, at hvad de fortära, ftrax drifves up igen
når få år beflcaffadt, gor en påföljande

dod fnart anda på deras jämmer, antingen un-
<ier paroxyfmen, eller ledan lifs-andarne efter-

hand likfom afflugit , och et mattande fakta

arbete ändar deras vånda. Hos dem, fom dodt
håraf) märkes en ftark rota i våtfkorna, bvar-

B % * fore

fjukdomen med yra och raferi, innan fpafmerna
märkas i de yttre delarne, hvarpå jag fedt mänga
exempel.

(*) Jag bar annars aldrig mårkt nigra haemorrhagier,
eller at fjukdomen ftannat i Apopleiie eller. Lungfot.

(**) Detta får dock icke blandas med ordentelig kråk-
ning, fom hos nägra, utan lifsfara, hela perioden
igenom

,
medföljer af blotta irritationen.
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forc man ock kåndt en liklukt {ticka de in-

kommande i nåfan flere dagar, innan denfjuke
flacknat (

#
). Når åter hopp blifver onv bättring,

börja i detta ftadio hos en ftor del fmå flackar

vifa fig hår och dar på huden , måit roda , ftor-

re och mindre ån loppe-bet , och därimcllan

qvifsior, fomliga liknande ftor Frifel, fomlige

fom ordinaire fkabb (pfora) (*# ). Et kliande

ar härvid
5 likfom vid Frifel, och det utbreder

fig alt rner och mer. Hos andra åter kommer
intet fådant Ht 11 ag ; men paroxyfmerna blifva

likafult kårtare och mindre våldfama , fvetten

britter forr ut, år ymnigare och mindre klib-

big, lemmarna behålla ej fä ftark och långva-

rig ftyfhet, roligare flummcr inftåller fig, pul-

fen blifver friare och jämnare, urinen tjocknar,

och fäller ibland et grått Sediment y rnen flår

merendels fom en dy i halfva glafet: denna än-

dringen, b vilken åfven hos dem, fom fä ut fl ag,
vi far fig , lofer fjukdomen gemenfamt hos ai-

, *.
;

ej y si-Jt -t.;.; - ^ymlw^^M:-

(*) Jag har ånmi ej fått 6pna nägon, fom dodt hår-

af, i anfeende til den förftråckeliga prévention

Allmogen fattat emot en flik förrättning; men alla

utvårtes tecken tyckas bevifa Sphacelerade ineifvor.

Confr, Väter, in Dlffert. de Morbo Spajmgdico

populärt. Wktenb. 1723.
(**) A t detta utflag år critifkt, kan ej fattas i tvif-

velsmäl; ty vore det förorfakadt af hetiiga medels

kok eller het Regime, fä borde det icke få ofta

feåiida dem, hviika endaft lemnat lig i naturens vald,

el kr endaft brukat Saltpetters-pnlver , och ej med
hetta forcerat våtCkorna, fom jag flere gånger fedt.

Illa .artade flackar, och fara fom följer af deras re-

pa] Hon, likfom vid Flackfebern, har jag ej blifvit

yarfe. Confr. Bhrgh Forjok 1 755 pag. 4*5*. Men
ju mer utllaget underlättas , ju mer lilas den fjuke.

*
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la (
#
), dag ifrån annan. Matluften år ån.rvu i

detta ftadio ftark ?
och durchloppet faktar fig

foga.

For defla nalkas nu bättring, (fiadium cen*

valefcentU ) dä Symptomerna efterhand -aftaga,

lemmarne blifva bojeligare, fonancn ordentclig,

och krafterna tiltaga. Likvål åro de maite
5

fom komma fig fore, på läng tid icke utan

fmå känningar af k rymningar* krampednag och
ftumhet i de angripna delar 5

i fynnerhet når

tidigt befoka kalla luften
3

eller arbeta v åfven

fom durchloppet vii vara långe ihångande. Skabb
fortfar hos mänga långe, andre fä far

5 fora

långfamt lakas

Men det afloper icke for alla få lått 3

f jukdomen fullkomligen afrodjes genom* crifiiu

Nagre måifte vidkännas fvära leroningar (

##*)

af contraéturer, lamhet i någon del
9 epileprifte

paroxyfmer, fel på fina finnen \ på fyn, horfel

eller målföre. Ibland dem fom varit hård t af

fjukdomen anfnte 5 och inga helfa-.medel.nyt>.

B
5 tjat*

(*) Når fjakdomen (tarmar i någon chronift, Epilep-
fie eller Manie, märkes ingen crilis, utan blir di
deras til (tand en ftatus morbi. protr&äiis,

(**) Detta har egentciigen håndt dem
7 fom vårdslö-

fat Tvättningarna, tor tidigt gätt ut, och fäledes. lån*

ge måft dragas med fjiikdomen. Men at hufvudet
mer ån den 6-friga kroppen blir exponeradt for ut-

flag, har jag ej kunnat finna.

(.***) Hos deffii har criiis förmodligen blifvi* ofull-

komlig; man tyckes dock ej. kunna til (kiifva fädant
någon Depöt ät fafla delar, hälft därmed förhåller

fig icke lika, fom med den efter febrar påkomman-
de metaftafis. Den förra år en motbus partial is

protraäus , den fenare en uova progenies niorfai an*
tegedentis.

\
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tjat, hafva fl undgått en flor forluft af firt för-

ra belfa och munterhet*

Recidiver tyckas i fynnerhet fororfakas af

kölden, och det ofta lång tid efter, fédan den
fjuke upkommit*

Likfom fjurkdomen icke angriper alla med
lika många och fvåra anfall, få varar han ock
olika långe: fomlige igenomgå hela fjukdomen
inom 14 dagar, andre plågas 3,4 til 8 tfeckor-

na och längre > når de ingen bot defsforinnan

foka eller fä.

Drag-fjukan yppade fig forft (
#

) allmänt

i Jönköpings Lån, år 176^, vid flutet af Se-

ptember , och det i några Soknar af Våftra Hå-
rad, och dårpå ftrax i atfkilliga Forfam lingar af

Öfsbo Hårad, och vid famma tid i en del af

Våfsbo Hårad, och liten trakt af Mo Hårad.
Hår fpridde fjukdomen Cg, men gick ej det

aret långre ; likväl formenes antalet af de fjuke

det året gått emot zooo Perfoner. Ar 1765
återkom fjukdomen famma årstid och i famma
trakter af Öfsbo Hårad, fom förra året, något

o

(*) Jag vil tro, at jag i min Beråttelfe til K. Colle-

jgiurn • Medicum for år 1763, hvaraf Utdrag fes i

Berattelfcn om Medicinal Verkets tilftand s tryckt

P-g- l S9i i^rat mig, och at verkcligen det

Tar Drag fjukan, fom i Månftrp och Ödeftugu
Socknar ' då vifte iig allenaft på några hir och dår.

Remiffionerna, fom, efter brukade hitrofa $ campho-
rata och anodyna, blefvo tydeligare, och gåfvo mig
anledning at bruka China, förvillade mig; och den
efterkommande diarrhéen blefafmlg orått tagen får

Ilagt sned en i neigden upkommea Rödfot, och på
flikt fått torde flere gånger af andra mifstag (kedt,

> hår fjukdomen ej utbredt fig , och flere farfoter

gätt.

1

I

/
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•på andra (Milen i Mo Hårad, foga i Våfsbo
och Våftra Härader, men vifte fig åfven i Tve-

ta Hårad pä grånfen af Öfsbo -

y antalet var dock
detta året mindre ån det torra. Ar 1767 gick

han fporadice i Öfsbo Hårad, och på andra Hål-

len, ånv han forr varit, famt på få Milen i Tve-
ta och Våfsbo Hårader. Aren 1768 och 1769
har han blott i få hushall infunnit fip i famma
trakter i men likväl i andra gårdar an tilfore-

ne (*).

Sedan jag nu befkrifvit Drag-fjukan, får

jag gå til det , hvarom mycket år tviftadt,

nämligen Sjukdomens orfak, och vifa den om-
forg jag haft at den famma eftcrleta.

Så fnart det for K. Collegium Medicum
blef bekant, at jag med fjukdomen hår i Lå-
net hade at fysfla, blef mig recommenderad of-

vannåmnde Herr Doft. G. Rothmans Difpu-
tation, de Raphania '(*).' Jag hade då redan lagt

mig for ögonen f å val detta vackra Arbetet ,

forn ock de flere Anmärkningar jag både af Sven-
flce och Utlåndfke Läkares (krifter kunnat fam-
la , dels for at hafva en någorlunda utftakad

method at följa vid Curen, dels ock for at med
B 4 * fåkra

(*) Således gick Sjukdomen 176? och 1766 cpide-

jmice, oph 1763, 1767, 176g ©ch 1769 fporadice

i Jönköpings Lån. Det ankommer nu på anmärk-
ningar framdeles, om han nägonfin blir rått bsjrta;

det år dock obferveradt, at han 1765- och 1766 märk-
tes hår och dar i de trakter af Veftergöthland , dår

han 1745* förrt upkom. Om Cronobergs har

jag ingen fåker underråttelfe fatt.

(**) Hållen i Upfala 1763^, i hvilken Drag-fjukan
fått fitt fårflcildta nomen Genericum , af örten Ra-
phanus Raphaniftrmn , fom hålles för 4«f* orfak,

- - \

7 t
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Tåkra Ron foka at béftyrka det, fom Medici
förut anfedt for trovärdigt.

Jag kom knapt utom Staden til de fjuka
byggder. forrån jag var färdig, at i en Publi-
cation anklaga ögråfet Raphanus Raphcmifirum , ef-

ter det få all månt fants ibland Var-fådén. Men
då Såden därifrån blef renfad, och fjukdomen
likafullt itändes, famt åtfkillige borjade^méd förf*

lok (
#
) mota mig, måfte jag vara mera varlärh

i mitt omdöme , i fynnerhet, fom denna våxt
icke alknaft lika ymnigt nåfa omkring Jönkö-
ping fyntes ibland. Varfåden, utan" ock i de of-

riga Härader och Soknar , fom aldrig hyft Drag-
fjukan.

Jag fann då nödigt, at Hålla Raphaniftrum
under de ftrangafte prof i alla trakter, och ut-

fe dårtil fkickeliga medhjelpare (**} , fora jäm-
te mig flitigt arbetade med utrönandet af de

omftåndigheter , fom jag hade fkål at mifstånkå*

Sjelf underlåt jag icke, at under mina refor i

de fjuka byggder gifva akt på alt, fom var vårdt

cn Medici upmårkfamhet,
Detta

(*) IfräirVåftra Hårad inkom til Konungens Befall*

nings-hafvande, den z$ Oöob- 1 765" ,
Rapport från

Krono-Betjeningen
,

at, efter underfökning
,
Rapha-

niftrum var olkyldigt anklagadt, och at månge fjuk-

nat fére fcörden.

(**) De fom i detta åmne bifprungo mig med obfer-

våtioner, voro Kyrkoherden i Agunnaryd Herr J,

A. Falk, Krono-Befallningsmannen i Våftra Hå-
rad Herr N. Unbeck, Comminiftern i Gnogfj6
Herr P. Theorin. AdjunÖen i Tofteryd, Herr
$. S va länder* Adjunéten i Forsheda Herr P.

Ekedal, Comminift. i Ödcftuga, Herr P, Vet-
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Detta ogräs, Raphanus Raphaniftrum (
#

) 5

våxer ymnigt ofver ftorre delen af Jönköpings

Lån ibland Vårfaden, fä väl uti enfädes jord,

fom dar äkren annorlunda (kötes, dock frodiga-

re pä fandjord, ån i annan jordman, niåft ibland

Hafra och blandfåd af Hafra och Korn,- myc-
ket ibland Kornet, men mindre ibland Vår-

Rågen och den få kallade Kampefåden af Vän-

Råg och Hafra blandade. Denna våxt har i

manna-minne varit hår lika ymnig: trifves -gan>-

ffca val i våt-år , och ån mer i tork -ar, dä den
(kyler fåden, bårttager defs närings- faft, och
utgör det rnåfta fom bårgas.

Allmogen hår kallar orten med det allmän-

na namnet AkerkåL och defs frchii3 eller fkidöi*

Knubb, De hafva* förr aldrig afftiilt detta fro

ifrån fåden och aldrig hafva de hållit det mifs-

tånkt (**). Dä jag tuggat det, har jag icke

kunnat finna fådao (kärpa på tungan , fom hos

en ftor del andra Tetradynamifter (f*f<J röjer

B 5 %j
(*) von LiNNé Sy/}. Nat. 2. p, 1136. n. 2.

(**) I Våfsbo Hårad Forsheda Paftorat, dårar ty&i
9

vid-pafs- 100 Perfoner hårdt af fjukdometr angre-
pps, Inrättade Allmogen, vid hållen underfokning,
at de i manna-minne aldrig förftått, at Åkerkålen
(Raphaniftrum) mindre växt hår förr, ån na : och

c tillika at månge under fvåra mifsvåxt är åtit Tunne-
tals af denna Åkerkåls KnUbb, och at fattige -bakat

bröd af 1,2, 3 å 4 delar Knubb emot en del Såd,
och likafullt ågt god helfa. I öfsbo Hårad Hags-
hults Socken intygades åfven af gammalt folk v at

de fvåra aren, 1726, 1727 och 1728, på farnma
fått hos dem fkedt, utan fkada.

(***) Til ex. Sinapis arvenfis, fom på andra orter

mycket våxer ibland Vårfåden, Hasselqvist) il

Piffertat. de Yiribus Plantarum, fåger, p^g. 22,

,
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fig > men fom jäg befarade något hemligt gift

uti Raphaniftri frö, ankom det endaft på forfo-

ken fom anftåldes. Så vål jag, fom dc hvilka

jag anmodat at biträda mig, famlade fåledes

genaft om höften ij6f en mångd af Akerkåls-

knubb, och gåfvo dåraf åt ftorre och mindre
kreatur af flere flag* Han blandades dels hel

med allehanda {lags renpläckad fåd: dels med
fådan fåd, til mjöl målen, bereddes til brod och
flera rätter, famt gafs dem varm och kall;

men jag årfor, at genom defla forfok intet gift

kunde uptåckas, ty Kreaturen, fom åto det med
god fmak, mådde lika vål fom tilforene. Jag
var laggran, at låta famla fröet utur den fåd,

dar fjukdomen nedlagt folket, och af många
prof på Raphaniftri ofkuld, blef jag åndteligen

få vågfam, at jag låt fattiga barn åta mycket och
nybakadt varmt brod af flik prseparation , fom
aflopp utan känning.

Jag tviflade dock på forfoken, i fall fröet,

genom liggande i ladan detta år, kunat förlora

fin ftyrka, och dårfore itererade dem år 1766 (*),

gå de fjukliga ftållen, få tidigt, at Landtman-
nen ej medhinde, forr ån jag, at träffa fröets

ftorfta flvårpa f men rönet utflög ofvcralt på
lika fått fom förra året (

##
), Jag

om Tetradynamifterna ; Nec harum ulla venetio

fcatet. Loseke , v. Haller och flere råkna Ra*
phaniftrum bland Acetaria, och vår Allmoge bru-

kar örten hela Våren til Grönkål.
(*) Då väderleken åfven til alla delar varit fådan t

fom förmenes bidraga til giftets ftyrka. Samma år

gick ock fjukdomen epidcmice, fom jag tilforene

anmärkt,

(**) Såfom enda exemplet häremot, anmärkte Herr

Kyrkoh. Falk i Agunnaryd, atdå han om höften
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Jag gaf imcdlertid aktning på 5
huruvida de

data , fom Medici hållit for fåkra och påliteli-

ga (

#
), i hvad for ofrigt rorer denna Epidemie,

nu åfven pä alla ftållcn beftyrktes* och

i:o At Sjukdomen ej förr utkommer , ån nya

Säden blifvit inbärgadr och bråd däraf ätet, famt

Småningom mot våren dfftadnar, har val tyckts,

chvar fom hälft jag f jelf underfokt, vara otvif-

vclaktigt; men ätflkillige hafve infkickat obfer-

vationer , fom ftrida häremot. Jag lemnar
dock

1767 låt renfa vildfrö ifrån Kornet , och kaffade

det med något korn blandadt ut, åt en Bock af

det utkallade begärligt, och fick ftrax dårpå fvåra

fenedrag: någre Kalkoner åto åfven , och finga

krumma tår. Det ymnigaftc ogråfet däribland var

Raphaniftrum, och ibland de öfriga maft af Lathy-
rus och Euphorbia. Ingen Drag fjuka förfpordes i

den trakten bland folket.

(*) Confr. Differt. cit. de Raphania pag. 10 & u*
(**) Herr N. XJnbeck berättade, at år 1767 månge

i Våftra Hårad tilfårene fjuknat, i fynnerhet en
hans Dräng, fom intet" korn fmakat af nya fåden,
och den andra hans Drång, fom fenare fjuknat , åt

våi af den bärgade Vinter-rågen, men då ännu in-

gen Vårfåd var nyttjad. En hans Torpare, fom
ingen annan ny fåd hade, hvarken at baka eller

koka af, ån Svcdje-råg, hvaribland Raphaniftrum
ej växer, föll in i Sjukdomen tillika med Huftru
och Barn. Andre i granflcapet, fom oforfynt ätit

af nya Vårfåden, fom var blandad med nog ogräs
och Åkerkål, hafva ingen känning dåraf haft. Vid
fårfta underökningen i V åfsbo 176^^ berättades , at

Stflullige i Forsheda, Eredaryds och Torfkinge Sok-
liar fått fjukdomen under bårgfeln v utan at haf-
va fmakat ny eller främmande fåd. Ar 1769 fjuk-
nade några hushåll i Vcrnamo F6rfamling förft ef-

ter Julen ^ dår fjukdoiven aldrig tilförne for-
fpordts.



1% Jao.
r
Fehr. Mark

dock dårbån, oni icke de
5
Tom forr fjiiknat 5

hade hos grannar åtit af någon * forr bärgad
Säd. (*). 1 h * V

;

Det fkal 2:do tilforene vara utrönt
5

at bråd

&f den nya Säden , i fynnerhet färfkt 5
och af ugnen

ännu varmt, har ufväckt jjukdomen. Härom har

jag fokt gora mig förvillad* men ingen i den-
na orten kunde derpå upgifva något fakert exem-
pel. Om nägre befynnerligaft kåndt fig må
illa efter någon måltid, hafva de då åtit grot
eller välling af den nya Säden , fom år Allmo-
gens vanligafte fpis (*#J«

A t 3: tio Allmogen och de fattige dro endafi

underhäftade Drag-finkan , men icke de fårmtgne %

tyckes aldeles hafva fin riktighet, och har gan-

fka fållan håndt, at någon af Stånds-perfoner

hår

(*) 1 fomlige trakter af Våftra hårad, fås en Åker
af- Allmogen med tidigt korn, det de kalla Snylte~

htn: detta bårgas förr, ån annat korn, och tjänar

til hjålp i Vifthufet under (korden.

(**) At ångan af varmt bröd, fom blifvit bakadt af

oren fåd., kunde (kåda, fynes troligt* z:ne befyn*.

nerliga cafus af ånga får jag anföra. I Byarums
Socken blefv.o 2,:ne Karlar , under det de tröfkade

Såd pä logan v och utan at förut kanna fig ondt,
få häftigt angripne, at de fingo paroxyfmer fä ftar-

ka, fom läng t fram i 2:dra ftadio. Herr Mag.
Svalanper i famma Fårfamling, låt 1767 om hö-
ften torka Axebofs-fåd utaf biandråd , och då han
ftålde fig öfver den, nyfs hon kommit utur ugnen,
for at granika hvad frö dåri var, blef han af en o*
jbehagclig änga forft helt yr, och åklade, och fick

därefter fmåningom tydeliga anftoter af Drag-fju-
kan , utan at hafva åtit af ny fåd; han blef dock
hulpen fhart med de emot Dragfjukaa utfånde me-
dicamenter.
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hår - blifvit angripen dåraf (*) , hvilket ock
tydeligen bevifar> at fjukdomen icke fmittar;

ån mindre lårer han kunna af imagination elier

finnes rorelfer upkomma, fom Väter forme-

nar, då det förnämare folket, fom mera rege-

ras af affecter, ån Allmogen, låtteligen kunde
häraf få anftot.

4;to Hafva Medici funnit, at de fom hit

Axebofs-fdd , fom dr oren y hafva mdjl fjukwtt;

men de fom renfat fåden , hafva undgått olyckan,,

Det år vifst, at de fom nyttjat denna orena få-,

den, i (jnnerhet af vår-fåd, ofta (t blifvit fjukey

men mänga, fom det ej gjort > hafva ändock
fallit in", och faftån de forfigtigare, efter und-
fången foreftållning, renfade fåden, voro de ån-

dock icke fåkre (**'*).

A t f:to Sjukdomen endafl upkommer efter våt

Sommar , och då fvårt varit efter Spannemål för
Allmegen > hvarföre de tidigt gripit til nya Säden ,

.

har på flåfte ftållen tilforene, äfven fom hår

iy6f , blifvit funnit (****). Men en lika vä-
derlek, lika jordmån, famma flags fåd, lika

brukelig fpis, famma torftighet och förlägenhet

om
(*) Någreaf Pråfterfkapet hade val, 176^, fmå kän-

ningar, fom liknade Dragfjukan ; men fruktan tor-

de hafva ökat inbillningen.
• (**) Så kallar Allmogen den fåd, fom affaller och

famlas på Logan vid införfelen.
(***) Til tecken, at den renfning Allmogen anftåller
genom fällning, eller at afikumma aen ofvan på
kommande orenligheten

i
ej gör tilfylleft. Axeböls-

fåd^ kunde ej upvåcka den Dragfjuka, fom efter

Nyåret 1769 upkom i Vernamo Soken , hvarora
förut nlmndt år.

(****\ En fådan be&åfferthfct til alla delar kunde 17Ö3
likväl icke göra fjukdomen epidemiik. ,

*
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om nya fåden, viftc fig den tiden i Mö* öflira

och Södra Vedbo Härader, utan at fjukdomen,
utom på få ftållen i det for (ta 5 dår upkommit.

Likaledes hafva 6:to Kreatur af pre Jlag

junnlts tilforene angripas af jjukdomm på [ammd
tid fom männifkor rncn hår i örten har man
fådant icke kunnat forfporjä. Befynnerligt var

dock 5
at kreatur om Sommaren 1765* mer ån

vanligt blefvo galne (**)- Följande Vmteren
och Våren 1766* voro på många ftållen i Jon-
köpings Stad Svin^ Hundar* Kattor och Hons
galne, falom af en ordentelig rabicsj men om
de ådragit fig denna olägenheten af Säden, år

fä mycket ftorrc fMl at tvifla, fom Folket i

Staden utan minda (kåda nyttjat Spanmålen.
At 7:1110 man funnit Dra$-[jukan^ där bon

inkommit i hufet > nedlägga de ofriga, fom äta af
famma fpis %

träffar icke altid in utan lem-
* ••• ' :V '

'

' K\ét

(*) I BredarydS-Soken i Våftbo berättade folket, ät

for flere är tilbaka Dra^tipkan märkts hos nägra
Kor och Kalfvar vid M idiommars tiden, då de ej

kunnat fatt den af Säd.
(*) I Tveta Hårad och Rogbcrga Socken blefvo om
Sommaren 1765- årfkillige af Horn boikapen galne.

Svin och.Handar blefvo famma Hoft galne i ödeftugu
Socken; men inga kreatur marktes få Dragfjukan,
ehuru ymnigt de fingo af den fåmfta och orenafte

nya S^den , och ofta blott ogråfeö , fom renfades

därifrån. Den ©mialte rabies var dock icke mycket
allmän; uran blott hår och dår.

(***) I Forshcda Förfamling voro, år 1765*, utaf

dem i hushällen, fom njutit famma fpis, 1,2,3
å 4 fjuke, 5-, 6 ä 7 äter friike, utan at hafva bru-

kat något förvarings-medel. I Jåra Gåftgifvare gärd
fjuknade 1766 endad sincBarn, men ingen mera
i hushållet &c. I Stenhultbby äter, i Vrigltad Soc-
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nar-, fjukdomen likfå val många orörda i hushål-

len, fom han i grannfkapet olika förhåller fig

(*), ånfkont de dela fin Såd teg om teg, åkern

år af lika jordmån, håfdas lika, märkes ej hy-

fa olika ogräs, och de på lika fått alla bereda

fin foda.

Ehuru jag, af hvad nu anfordt år, måfte

ftanna i lika ofåkerhet , tivilket det olyckliga

giftet år, fom upvåcker denna fvåra fjukdomen,
bief nödigt, til utforfkande af hvad Medici for

fäkert antagit, at nämligen orfaken til fjukdomen
otvifvelaktigt måtte finnas antingen uti Säden, eller

ätminftone däribland (**) , at efter ytterfta moje-

lighet granfka de heterogenea, fom man med
ögon kunde taga rått på, och ibland fåden vo-

ro at finna. Dels fjelr, dels genom Medicinx
Studiefus Herr Palm, låt jag då utgalra dc

växter (***)* i de fjukliga trakter funno*

ibland

ken, voro 176f alla mangrant fjuke, och atfkilli-

ge blefvo döde.

(*) I Halkarydsby ,
Vrigftads Sockan, åro 14 hushåll

,

hvaraf allenaft et enda 1765* blef angripet. I Lund-
by, famma Socken, åro 3 hela Hemman, men. et

enda hushåll fiuknadc allenaft &c.
(**^ Jåmfor Diuert. de Morbo Spafmodtco Convulfiv*

epidemico. Lund, 1749- p. 22..

(***) Den flock af vär Svenfta Flora , fom dår vä-

xer, år hår anteknad, och de fom ymnigaft finnas,

åro med * beteknade: Bromus fecalinu* *, Scabio-

fa arvenfisy Galium Aparine *, Lithofpermum ar-

venfe *, Anchufa officinalis^ Lycopfis arvenfis *,

Gonvolvulus arvenfis *, Epilobiurn attguftifolium

& wwtanum, Polygonum Per/icaria & Convolvu-
lus , Cucubalus Behen^ Arenaria trincrvia, ferpyl-

lifalsa & rubra, Agroftemma Githago *, Spergula

érvenfis*) Euphorbia betiofcopia* , Potentilla »or*
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ibland fåden, hvilka jag uti en liten Florä Ju-
necopenfi , med 1767 ars Relation til K. Col-
legium Medicum upfåndt. Det har val varit

rnig omojeligt, at forfoka hvart . och et flags

fro af defla for lig fjelf y men få många jag

kunnat fkilja ifrån Såden , har jag glfvit iit k rea»'

tur, utan at hafva forftått daraf nägon olägen-

het. Euphorbne-froet > fom tyckes kunna mifs-

tankas, har, för fig fjelf gifvet, ej eller up~
våckt någon krämpa, och därjämte finnes den-

na ort pä många fandjords-åkrar , dar aldrig

Dragfjukan forfports»

De omrörde vackra Skrifter, fom i Sveri-

ge utkommit om Dragfjukan, hafva val fä na-

gelfarit ätflcilligc Lärdas tilforene hafda tankar

om fjukdomens orfak , at man ej borde upre-

pa, hvad en gång år vederlagt. Men fom jag

tror, at. mycket kan ändras .eller förbättras* af

en framtid, fom vi hållit for afgjordt, far jag

åtminftone anföra, huru långt jag kunnat gå i

beprofvandet af de flere upgifne orfak er til

Dragfjukan. ;
Det

vegica, Papaver duhlum
%
Raminculus repens, Mén-

tha arvenjis * , Larniuir purpureum *
i

Galeo^fis

Teirahtt *, Thlafpi arvenfe * & Burfa pajloris^
,

Eryfimam cheiranthoides , Braflica camp>eflris s Si*

napis arvenjis^ Raphanus Raphansjlrum *
, Gera-

1 nium cicutarium , Fumaria offitinaiis * , Vida Grac-

ca* & fativa* , Ervurn hirjutum *, Medicago 7«-

puiina , Sonchus arvenjis *, Serratula arven/is- *,

Artemilia vulgärt s *
^ Chryfanthemum Segetum *,

TWathricaria Cbamomilla
%
Anthemis arvenjis % Gen-

thaurea Jaceä^ Scabiofa & Cyanus *, Viola
&r Uitica *^ Eqvifetum ..arvenfe *. Det
kan dock icke nekas, at fiere våxter ånnu ibland

Såden gifva$, fom jag ej fått fatt; men de mäfte

vara mycket fpar&mt kringftrodda.

.
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Det forefaller underligt, at Sjukdomen i

Sverige aldrig forr an 1745- formårkts, elieråt*

minftone blifvit allmän, om likvål det, fom in«

nebår defs orfak, ibland ofs ifrån uråldriga ti*

der varit til, och tilfålligheter at fatta denna
orfak i verkan hafva flcre gångor tilforene icke

kunnat fela. Den fom vil gifva akt på våra

Farfoter, finner dem bora indelas i a:ne hufvud-
Clafler, nemligen de fom genom fmitta fort-

plantas, och de fom icke åro fmittofamma. De
f5rre, fom tros härröra af något gift-fro, bero
mycket uti fin utbredande kraft af luftkretfens

befkaffeiihet , och angripa då utan affeende på
orter och complexioner , och variera mycket
litet fina lynnen, med mindre de med andra
farfoter forknippas. De fenareåter, fom nåftan

altid gå fporadice, ombyta fina anfall på olika

fått, efter ortens belägenhet, och Climatets der-
af upkommande olikhet, efter kropparnas difpo-

fition, och den lefnads-art fom kunnat forutgåj

defie blifva epidemifka pä flere Milen på en
gång, men med olika åtbörder, och de nedläg-
ga icke alla, utan dem allena, hvilkas kroppar
til en fådan naturens oreda åro beredda.

Jag har i förra ftycket om Endemiflca fjuk-
domar i Jönköping (

#
) vifat, huru vanfkapelig

en Profie-feber blef i en hel Landsort, och det
torde vara mojeligt, at någon mifstagit fig f
förra tider, dä Dragfjukan kunnat i mjugg vi-
fa fig, och tagit anfallen for effeéler af Mafkar,
Moderfjuka, inflagen JVlaflel, Ros eller Gikt,
och dylikt.

C Drag-
(*) Gonfr. 5v, Vetenlk. Acad. Handl. för 1760,
»p. 30. &c.
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Dragfjukan kan icke foras til de fmittan-

4e 9 och från de andra (*) vil man hafva henne
Öuld, af den anledning, at man åndteligen vil

hafva for henne någon enflrildt {kapad orfak,

något ånnu hemligt gift 3 ehuru den fom hår-

om ranfakar, finner, at juft de (kål, hvarmed
man fådant vil bevifa, gifva anledning at hålla

detta gift for otilråckeligt, når de omftåndig-

heter fela, fom gora difpofition til en fådan
fjukdom.

Medici påftå, at Dragfjukan derfore må-
fte hafva någon fårfkild orfak , efter hon endafi

vid ny Säds inbärgning , efter foregången våt Som-
mar , och då torftighet förut i landet varit , på dé

trakter endafi angriper gemena hopen , dar JMt fäd
och vårfåd, fom med ogräs mäft år blanplddy bru^

kas til föda. Men det kan tillika icke nekas ,

at, når Allmogen, och i fynnerhet de torfti-

gafte, fom gemenligen åro de, fom bebo de

ivagafte SådeS-orter, och dår nåftan cndaft Vår-
fåd fäs, flere år tilforene under tryckande mifs-

våxt blifvit få utblottade , at de nödgats nyt-

tja otjänlig fpis til fin lif-nåring, och dymedelft
åfamkat (ig fcorbutifka och cacochymifika våt-

fkor, de då åro beredde åmnen til en farfot.

Når nu fädane nodftålte månnifkor nodgas drif-

va fina arbeten i en kall, våt och dimbig luft,

fa åro de ånnu mera utfatte for den fara, fom
vi ofta ront gifva anledning til epidemier. Och
då de, i en ort, dår Såden fent mognar, for ti-

digt tilgripa en efterlängtad årsväxt, fora Såden
oren

(*) At motus fpafmodici vagt i viffa orter altid rän-

nas utanepidemie, och åro chroniike, vifar Frepr*
Hoffman i Med. Rat. Sjftem. T. IV. P.
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oren och halftorr .(*) til qvärnen v ftrax använ-

da den til foda (**).* och ånnu mera, fitt bröd
utan tilgang (***) på godt fermentum illa til-

redaj men med alla {lags foda af den nya Sä-

den fina hungriga magar til åfverflod måtta » få

har håndt, at Dragfjukan Upkommit; månne
af et främmande gift bland Såden allena? eller

tillika af den flcadeliga medverkan, fom de be-

fkrifne omftåndigheter åftadkomma? eller af nå-

gon ånnu ej utrönt orfak ?

Men ehuru man tycker fig hafva fkål at

tro, det luftens befkaffenhet, de år Dragfjukan
gådt, bidragit til månnifkors difpofition for den-
na farfoten, kan man derfore icke falla på de
Läkares mening, fom trodt, at luften, och i

den innehållna fkarpa och Sulphurifka ångor och
nedfallande dimbor, fkulle dels inficierat Såderif
dels af månnifikor blifvit attraherade ("f*), och
dymedelft gifvit anledning til denna Sjukdom

j

ehuru i Aftis Med. Berol. ("ft) finnes, at Fi-
C z (käre,

(*) Man vH tro, at många (kadeliga faker, i fynner-

het de flyktiga, fom tyckas agera på nerverna, blif-

va genom torkningen forfvagade.

(**) Mjöl af ny Såd och nyfs af qvarnen taget år

funnet både otjenligt til bakning och Ikadeligt.

(**) Allmogen i deffa brödlöfa trakter hafva i bör»
jan af höften altid brift på gåft eller andra vanliga

fermenta; och Såd af nya årsväxter, illa bärgad,
gifver et mjöl, fom fvårligen kan komma til göd
gåsnipg.

(t) Ch, Wolff in DiiT de Morbo Spafm. Epjdem.
maligno. Jena 171 7. Waldschmidt in Diff. de
rnorbo epidem. convutf. Kihl. 1 71 7. VATER in DifT.

de morbo fpafm, popuh Vittenb. 1723, Brejlmjkg
Hcwdl. for år 17 17. Julii månad &c.

(ft) Dec. IL Vol,. VI. p. f7<
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fkare, fom tidigt» om rnornarna och fent om
aftnarna reft i dimbig och kall luft, forft ned-
fjuknat* ty utom det at de fjuka orter icke

formårkts hafva några befynnerliga ångor emot
de andra

5 (kulle ju fådana angripa andra ån juft

allmogen allena.

Om äter luften kunde åfora någon (kade*

lig verkan på fjelfva Såden, och i fynnerhet

de flag fom i deffa orter egenteligen lås, och
denna blefve forft i fin activité fatt, når folket

ådragit fig en til fjukdomen lämpad difpofition,

år en fråga, fom leder mig til närmare utfor-

drande af hvad Medici af fådan tanka fore-

gifvit.

De Rågens mifsfofter fCiavi fecalim) fom
blifvit anklagade for orfak til Dragfjukan, rned

hvilka forfök (kulle blifvit anftålda på kreatur,

då fjukdomen gick i Saxen och Schweitz (
#
) 5

och hvaraf contrafturcr, lamhet och mera for-

fports, hafva gifvit mig mer omtanka, ån fom-
lige velat i detta åmne hafva.

Camerarius
§
(**) anforer utur Ephem.

N. C. at (lika monftreufa jkorn hafvagifvit anled-

ning tll m®nga flags epidemier > och at de jvarta
• hornlika Rågkorn, Martins-korn kallade, fom i Hartz*

Wall a/Rrunnerus blifvit anmärkte och i fiftnämn-

de Handlingar bejkrifne (
#*#

) , hafva , då de blifvit

dtne> förorfakat befynnerliga ryckningar i lemmarne,

och dfven kallbrand* Hans befknfning pä deffa

Clavi fecalini (f) träffar i det nogafte in med
hvad

(*) Annah Wratijl. XJIJ. Julii, p. 90, Of»

(**) Rud. J. Camerarii DifT. de Uftilapne £ru~

menti. Tubingae 1709, pag. 14. (***) E. N, C
3. 2. 224. (t) DiiT. de Uftil. fnmvp.
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hvad Bud^us, Willisch, Haberkorn y

Longolius och flere i omrörde Breflauftce

Handlingar upgifvit år 1717.
Väter (*) talar ock om flika Martins-korn^

MutterHrner , Mchlmutter > Todtenkopjf i Tyfkland

kallade , och at dejje hafva en corrofive fkdrpa, få
at de blott tuggade taga huden af mun och [valget

(#*) # Gjorda til pulver, döda de Flugor få väl (om

arfenicum. Gdfs och Höns
y fom dtit deraf\ hafva

aftrånat eller ock dödt : Fdnad, Små-Bofkap och Svin-

kreatur famt Häftar hafva icke dtit dem utan kän-

ning , och faft de nödigt gådt derpåy hafva de y af
hunger dertii tvungne , ådragit fig cachexiey atropfyic

och contraUureri Gris-drdgtiga Suggor hafva deraf
fått mifsfall m. m.

Men med ånnu mera upmårkfamhet blef

jag varfe det Bref, fom Herr Doftor Tissot
aflemnat til Herr Doftor G. Baker i England,
hvilket i Engellka Transa&ionerna är in-

förd t.

Herr Tissot har redan tilforene i fin ut*

gifna Bok (f) anfört, efter en Franfyfk Ano-
nymas, at forderfvad Såd 5 eller då i vät-år af

någon tilfållighet formeras pä Råg-kornen fmä
horn (Ergots), varit orfaken til den fjukdotn

,

fom i Landfkapen Berois, Blaifois och Sologne
blef epidemifk : och Baron van Swieten i li-

na Commentarier ofver Boerhaaves Aphoris-
mer (*frf) gifver åfven utur Parififka Handlin-

C
3 garna

(*) Irt Diflert. de mörk fpafm. poptti 1723.
(**) Camerarius åter in Diff. citata-p. 6. fager st

de voro af ingen lårdeles fmak eller lukt.

(**) Pbilofopb. Transaa. Vol. LV. XVII. pyip$«
fequ. (+) Avts au ^euple fur fa fante,

(t ) Tom. 1. p. 75-3. v
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garna den uplysning hårtil, at den Såcf, fem
fent (formodeligen Martii månad) blifvit fadd i

en fur och kall jord , och under våta fom då
mycket fallit, degenererat på detta fåttet, och
de fom åtit deraf blifvit angripne af kallbrand

j ben och fötter.

Detta Horn-växter , på Franfy flca Érgots (Se-

cale cornutum) , på Rågen , fager Herr Tissot,
Ikola icke confunderas med de långa i Rågaxen
hängande korn, fom under bördiga år allmänt

finnas, och intet fkadeligt innebära, faft olika

af Auftorcrna anförda namn (
#
) gjort någon ir-

ring. Han tror fig fullkomligen vara ofverty-

gad, at deffe Ergots åro {kulden få val til Drag-
fjukan f fom den omrörde gangréne, hvilken i

Frankrike upkom: men huru en fådan fåd den
ena gången kunnat gora convulfioner» och den
andra en gangrxna fpontanea, lemnar han til fram-

tidens utrönande. De forfok, fom hår omröras,

tyckas vara de famma, fom jag forr utafBres-

laufte Handlingarne och flere omtalt vara gjor-

da på kreatur.

Når jag nu ofvervågar de Låkares Skrif-

ter, fom velat leda Dragfjukans orfak på flika

Sädens degenerationer , förekommer yål det tvif-

velsmål, at de af ofs kallade Mjöldrygor , Mjöl-

ik$r eller Bockhorn icke åro de famme, fom de
omrörde Ergots eller Secale cornutum * utan
det oåkta ofkyldiga flag, hvarfore DoftorTis-
sot ftraffar Herr Moneta (**), at han mifs-

tagit

(*) Secale cornutum, Secale luxurians, Mäter Seca-
Mutterkorn, Orga och CUvus Secalinus, arq

Synonyma.

C*) Philofoph. Tranfaa. 1. t.
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tagit fig : men fom i detta Lånets trakter $ dar

fjukdomen nu framrafat, brukas Vår-rag, fådaii

fom hos Utländningar anklagas, borde icke alle-

naft defs Mjöldrygor noga examineras, utan ock
tilfes, om nägon annan fådens monftrofité kun-
de påfinnas. Jag har nu i 3:ne år, då nog vå-

ta Somrar varit, med all granlagenhet efterfpa-

nat, öm någon ovanlig omlUndighet (kulle kun-
na mårkas på fåd-flagen af alla forter, och dår

cgenteligen fom fjukdomen vifat fig; men hvar»

ken jag, eller de fom med obfervationer mig
bifprungit, hafva kunnat det ringafte fådant fkon-

ja (*). Deremot hafva dock Mjoldrygorna eller

hår kallade Bockshornen detta år varit ymniga^
och, hvad jag forr aldrig gifvit aktning på*
åfven i Kornet (

##
) \ hvarfore jag med defla,

hvart flag for fig, låtit på kreatur forfok an-

ftålla, och det til ftor myckenhet, men mark-
te deraf ingen annan effe£t, ån at de gjorde
forftoppning (***). Således ftannade jag ändock
i famma ofakerhet, fom tilforene, och åger in-

tet ron, hvarmed jag kan ftyrka de omrörde Lå-
C 4 kareg

(*) En Anonymus i Breflaufke Handlingarna för 1723
Julii månad p. 5?. fager ock at Secale cornutum
år oikyldigt. Han påftår, at Dragfjukan icke gick

når fadane Sådes-korn voro ymniga, men epiae*-

mien upkom når de fom minit fyntes til.

Herr Kyrkch. Falk i Agunnaryd vifte mig det-

ta, och at dår i Soknen kornet hade mycket Bock**
horn; han anftålde ock dermed flitiga förfåk.

(***) M. Ho ffman recommenderar dem derföre,

fåfom et fpecificum emot omåtteliga Lochia ; Wel*
schius fåger dem kunna nyttjas i blodfpottmng och
blodpink. Barnemorfkor fela derföre^ dä de före-

flå dem at facilitera förlofsning med* Confh Ga-
merar, de ujiil. frttm, p. 13.
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käres bemödande, at gifva degenererade Sades-

torn fkulden til Dragfjukan.
At Sjukdomen, fom hår gådt 3 :dje perio-

den i. Sverige, år den famma, fom i Cölln,
Weftphalen, Heflen, Waldeck, Plavia, Frei-

berg, Lausnitz, Holftein, Sch\veitz,lSchleGeri

och flere orter kringrafat, derom år intet tvif-

velsmål $ men at tvånne få olika fjukdomar, fom
denne år, emot den , fom i Franflca Provincier-

11a formårkts, (kulle draga fitt urfprung af ptt

och famma gift ibland Såden, utan någon be-

synnerlig förändring i detta giftets natur, eller

i de kroppar fom det råkar, hvaraf effecten få

olika determineras , det kan ej rått fattas eller

forftås, och bebofver vifst båttre uttydning.

Af de orfaker man ytterligare foregifvit til

Dragfjukan, år ingen fom fort j enar fä mycken
upmårkfamhet, fom Infetter och yrfd\ och vid

deflas utforfkande har minfta mödan kunnat an-

våndas. I fenare tider hafva Medici for fl: bör-

jat at milstro lefvande yrfå for orfak til många
flags fjukdomar, i fynnerhet til en flor del af

dem, fom med något utflag drifva til kroppens
peripherie (*). Om ock denna hypothefe ej

annorlunda ån ex pofteriori kan göras trolig,

få får jag anmärka , nt Dragfjukan i många de-

lar imiterar utflags-febrar , och de medel, fom
i dem tjena, hafva ock i Dragfjukan fin ftora

nytta^ Men defsutom år ock möjeligt , at ibland

Jnfeéter och deras Larver gifvas många, fom in*

nebåra en vår kropp fkadelig ikårpa. Spanfka

flugorna mätte i den fläcken icke vara allena

(*) Peft, Koppor, Måfsllng och flere fmktofamma
fjukciomar, kanlke ockfå Rådfot.

1
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de fom hafva en retande egenfkap. Det år ock
vifst, at de år fom Dragfjukan gick, voro cn

ovanlig hop Infe&ers fkräpukar ibland Såden,

och i fynnerhet i det fa kallade Ax-bofset.

Allmogen (kyller annars mycket pä Honungs-
dagg, fom defla ar, i fynnerhet 1765, mycket
fallit. De hälla fore, at Honungsdagg förd årf-

var Såden, och gor den fkadelig (t). 1

'Herr Prof. Leches Ron for Kongl. Ve-
tenfkaps Academien (

##
) beftrider val, at få-

dant kan hånda allmänt på fåden v men at en

klibbig våtfka ofta märkes, i fynnerhet pä Rå-
gen, fom Allmogen kallar Honungsdagg, hvar-

efter ock Axen mattas, och många fro-holfor

blifva fterile, kan ej nekas
(
###

). Denna må
vara mer eller mindre fkadelig, han må komma
af yrfå eller vidhängande ångors få tyckes ic-

ke båttre lockemat for Tnfe&er vara ån denna $

ty ehvar den finnes, tilftota yrfå hoptals (i ).

Om det ock vore mojeligt, at befynnerliga fiag

Infe&er, fom efter naturens egna ceconomiey
vifla år, vj,d vifs väderlek i fynnerhet voro fram-

me, hade fina fårfkika hemvifti fådana trakter,

och på fådana Sådes-arter, for» hår förekomma,
eller de hit flyktat med utlåndfk köpt Spänne-'

mål * få vore det de Naturkunnogas moda vårdt,

»t deras egenfkap utröna.

C f BE-

(*) Trautman i Breslau&e Handl. 1723 fager, at

Cla
0
vi fecalini upkomma af Honungsdaggen.

(**) År 1762. 2. qvart.
(***/ Én Anonym i Sv. Vet. Acad. Handl. 174;

4. qv. fager fig det fåkert med egna ögon fedr,

(t) Cqnfr. Dilf. citat, de Morbo Sf>aftn. ctnvulf. épi**

dem. p„ 14, 26.
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BERÄTTELSE

Gra - iSi& - Ftjkeriet t Nördlanden i

Norrtge

,

Infånd af

NICLAS CHRISTIAN FRIIS,
Biikop och Confiftorial AlTefTor.

Ofverfa&t ifrån Dan/ha Språket*.

* *

Grå-Siks (*) fifkeriet år åfvcn ett af Nordlan-
dens betydande Fi&erier. Deraf (ker en ftor

export til Trundhiem, fom går til Verken och
det få kallade Uplandet, famt fåljes på Lev-
angers marknad til de Svenfca, fåfom ock til

Bergen, hvilkct fenare dels fortares i -Bcrgcnika

Uplånderne, dels utfores til frlmmande ftållen,

dock ftorlla delen Sunnanfjålls. Af denna Fifk

år-hållcs ock en anfenlig myckenhet Tran, fom
föres til Trund&iem och Bergen, och har, får-

deles nu i nägr^ år
,
genom det höga pris den

^arit uci , tilfkyndat Inbyggarena en itor for-

del. Utomdefs år Landet i Tig fjelf båft: tjenc

med detta Fi/keri, ty detta år den flags Fifk r
fom allmänheten hela, vintern igenom nyttjar i fin

hushållning, brukandes Tranen i fina Lampor,
och fjelfva Fiflten til ma

r
t fedan han blifvit lutr

lagd, hålfl: den i Ståderne fås for lindrigafte prir

(*)^Gadus virens Linn. Kallas pä Norrika Sey, och
pi Danlka Graa-Sey. I Sverige nåmnes; detta Fiflf

flag mångaftåds för Gråfider,
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af alla Fiflc-varor, och fåledes år den föda me-
nige man låttaft kommer ut med.

Denna (lags Fifk indelas efter fborleken for-

nåmligaft i 3:ne forterj den ftorfla kallas hår i

Norrige Ufs eller Sey-Ufs^ hvilken år flor och
ftark fom en af de ftorre Laxar (*): Nod Sey

eller Säkkened-Sey (Not- Sik) år. något mindre,

fåfom en laglig Torfk (**) : och Dorg~Sey> eller

Palc^ år ånnu mindre 5 hvartil kommer åfven den

4:de forten, Mert eller Smaac-Sey (Smä-Sik), fom
år 2 eller 3 gängor mindre ån den fiftmämnda.

Alle åro af famma fkapnad och fårg på fkinnet,

famt med fet lefver val forfedde, når de i råt-

tan tid fångas. Ty det år til at mårka, det

all annan Fifk kommer gårna fet in ifrån Haf-
vet, och magrar af når den har flått fin tid in-

ne vid Land-fidan, och måfte derfore foka dju-

pet igen, om han åter fkall blifva fet} men
denna flags Fifk år gårna mager på lefver, når

den forft kommer in ifrån hafvet, men blir ef-

terhand fet inne vid Land-fidan, och det ge-
nom ett flags helt liten Sjo-infeä:, fom kallas

Rod-åt (Äfc-^O (***) , hvilken år fadan, at få

fnart han kommer utur fjon på landet* rinner

han bort fåfom en lutter fetma. Denne år Fi-

fikens låckrafte foda, och han år få begärlig

derefter, at han fjelf rånner up på landet efter

den famma, hvaraf ofta har håndt, at han vid

fådant tilfålle i Strömmen blifvit fångad med
bara hånderna, då någon varit närvarande och
ilrax tilreds, åfvenfom man ofta fcr denna Fifk,

til många tufende-tal> gå med hela hufvudet up
ofver

(*) Salmo Salar L. (**) Gad«$ Callarias L.
(**) Scolopendra marina Linn. -
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ofver vatnet, och med aldeles opet gap fluka

i fig denna lilla Vatten-infeft, hvartil jag fjelf

ofta varit ! äfyna vittne. Ju längre nu Filten
in på Sommaren gar och njuter denna födan,

ju ftorre fetma och lefver famlar han. Alla 4
(orterna handteras likafom Rotfkår afTorfk (*),

i det den flåckcs och hånges til torkning ofver

langa ftånger.

Detta Fifkeri begynner garna forft: i Maj,
och fortfar til Augufti månads (lut, då man i

hunde-dagarna , når ftark värme infaller , ftår

den fara, at Fifken genom ohyra fordärfvas
,

dereft icke fångften fker på ftållen dar vädret

har fri fart at fpela, då den någorlunda confer-

veras -Når denna Fiflc kommer in ifrån Haf-
vet, få ftadnar ftorfta delen och tager fitt til—

håll på grund och bankar ute i Hafs-gapet
,

dit Inbyggarne genaft i myckenhet begifva fig

til at fifka, och komma då många ifrån få af-

lågfna ftållen 5 -at de måfte bruka ftora Fartyg,

for at hit, likafom til Torfk-Fiflceriet, medbrin-

ga fina förnödenheter under fifke- tiden , och fe-

dan kunna hemföra fin Fifk-fångft. Redfkapet,
fom brukas til denna Fiflcens fångande, år en

få kallad Sånk-not, 12 famnar på hvarje fida

i fyrkant, forfedd med 16 til 20 famnars tåg

på hvart horn, famt en Båt med 3 man åfven-

la på hvart horn, Med detta Redfkap refa de

ut om aftonen til de grundafte bankar i Sjon,

hvareft de 2.:ne ftorfta forter af Grå- Siken måft

uppehålla fig, och dar fånka de en fådan Not,
tåmmeligen djupt ned, dä hvar Båt behåller fitt

horn-

(*) Se 4:de qvartalet af Vet. Acad. Handl. for är

1770, p. 312.
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horn-tåg, hvarefter de ligga helt ftilla, til def$

de märka fa flor mängd af G rå- Sik vara inkom-
men 5 at det lönar mödan at draga up. Då gif-

ves en vifs fignal, på det alla Båtarna må dra*

ga up på en gång* hvilket måfte gä få jämnt
och lika, at ej Fifken på någondera kanten mä
få lågenhet at undvika* I ett fädant varp kun-
na de, når det ratt vill lyckas, få några tufen-

de Fifkar, och dermed fylla ej allenalt fina 4
Båtar, utan ock mer ån 4 Båtar til.

En mindre hop af denna ifrån Hafvet in-

kommande Grå-Siken löper längre in i Fjärdar-

na, och tager ofver Sommaren fitt tilhåll uti

ftarka och brufande Strömmar. Jag har en gång
fjclf, i den vidtbekanta Malitrommen, pä en

enda timas tid med fynnerligt noje dragit iip ifo
ftora Grä-Sikar, och det i a fort jag kunde hin-

na käfta ut kroken och draga up igen. Grå-
Siks-fifkandet i fådana Strömmar plägar annars

undertiden Ike medelft Drag-Vader, 11 ä if
famnar långa, fom fattas for Grä-Siks - berget*

når man marker det ftå når vid landets hvar-

til bara 3 man fordras, fom draga hvarje Vad i

land, då de i ett varp ofta kunna få at fylla z

å 3 fmå Båtar med. Undertiden brukar man
ock at med en liten Båt ro omkring i Ström-
men med ett uthångande friore af några få fam«*

nars längd, fom har i ändan en mås ungs* (trång
och en liten krok, hvarpå månge, i flållet for

agn , bruka blankt faftftopt tenn. Når man då
ror med Båten lagom fort, och fnorct med kro-

ken flyter ofvanpå ftrax efter Båten, få löper

Grå-Siken hopetals efter den blanka kroken %

få at dår blir likfom ett kämpande om hvera
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fom forft (tall komnia fram at nappa den* Det*
ta roendet fker hålft på de ftållen, hvareft ftrom*

men år ftridaft, och foljakteligen farligaft, ty

dar plägar Grå- Siken måft uppehålla fig, och
liftandet altfå båft lona mödan.

Det år fafeligt, hvad defle Fifkare åro o-

forvågne, då de i Malftrommen och andra ftrom-

roar foka Grä-Siken, med ytterfta åfventyrandc

af lif och välfärd, hvilket jag i förbigående

får anmärka. De fky då ej nog de ftora Strom-
hvirflar, fom mången gäng fä bemågtiga fig

båten, at den ej af årorne kan regeras, utan

ofta måfte kantra, få at folk och gods förgås.

Sådant händer i flodens tid, fä i Ny - fom Full-

måne , fårdeles når tillika ftorm infaller , då

ftrommen år fom ftarkaft, och kan fnart nog
forftora åfven de ftorfta Fartyg, antingen at de
foras in i fjelfva draget af de djupa hvirflar el-

ler vortices, och dår omkomma, eller at de

häftigt drifvas på klipporne och dår kroflas.

Man har fedt, når ftrommen varit få ftark , hu-
ru de ftora Hvalfifkarne hafva måft gifva tapt,

och icke varit i ftånd at trånga fig fram: ja,

i Saltens ftrom, \ mil från Bodoen, händer un-
dertiden, at Hvalfiflcen få långe arbetar mot
ftrommen, tils han omfider fprutar klara blo-

den ifrån fig , kunnandes man då på landet ho*

ra hans brolande ihop med Strömmens brufan-

de men han måfte omfider danfa tilbaka

med Strömmen, få aldeles utmattad, at han lo-

per fara at drifvas i land. På dylika ftållen

håller

(*) Strömmen forfsar och brufar underftundom få
häftigt , at man tycker lig på landet kånna likafom
ett jordens darrande under fötterna.
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håller Grä-Siken fig måft, dock ej på den tid,

dä han for Strömmens forfsande icke år i ftånd

at regera fig dar, utan når hvirflarna gifva nå-

got efter, och då våga ockfå de fmå båtarna

fig dit, underftundom altfor långt , få at de der-

fore måftc fåtta imellan.

Så farliga defla ftållen åro, få fiflcrika åro

de tillika. Dar uppehåller fig icke Grå-Siken
allena, .utan all annan flags Fifk, lorn plågar

viftas i de Norrfka Strömmar. Saltens Ström
år i fynnerhet en ftor Spis-kammare for mänga.
Det år derfore ftor {kaaa for Allmänheten pä
defla orter , då Fiflceriet på flika ftållen flår felt^

hvilket nu vid Saltens Ström pä z:ne år håndt,

fä at dar hvarken af Grå-Sik eller andra Fiffc*

fiag varit något at få, forr ån i fift forledna ar

(1768), då Fifkeriet, i fynnerhet med Grå-Siken,
blef äter någorlunda lönande. Orfaken til bri-

ften år den, at på detta fordom fifkrika ftålle

uppehållit fig en hop glupfka djur, nemligen
ftora Själ-hundar (*), fom i Landet kallas Ért.

%er , hvilkas hudar varit ftora fåfom håft-hudar.

Defle hafva under den tiden fortärt alt hvad de
ofverkommit, och gjort ftållet ode pä Fifk, fä

at man då kunde fe en myckenhet af Fifk-huf-
vud, den enda lämningen efter Fifken, ja åf-

ven af de ftora Hålje-Flundror
(
##

) och de
ftora Stenbitare (*#*) , drefna på land , eller

liggande på Sand-båddarna dar i granfkapet , dit

Strömmen defla ofverlefvor famlat, och dem man
i klart vader kunde fe ifrån båtarna*

(*) Phoca vituliraa L. (**) Pteuroneöes Hippo-
glo(Tus L, Ana^hicbas Lupus L. -i



BERÄTTELSE

/ ett Tråd invuxen Injkårning ,

Ingifven af

ERIC GUSTAF LID BECK./
Hift. Nat. Profeffor i Lund.

or Kongl. Vetenftaps Academién har jag

nyligeit haft den åran at upvifa 2:ne be-

iynnerliga inlärningar i Bokträd , fådane fom

Kopparilicken Tab, II. utvifa, hvareft A, C,
Foreftålla infidan af deffa tråd- ftyeken, och B,

D, den yttre eller bark-iidan.

At kunna gifva Kongl. Academicn full-

flåndig underråttelfe hårom, ofverleranas hårhos

få val Herr Pro fe (Tor Laurels egenhåndiga*

beråttelfe, fom förrättat denna Infkårning, fom

min derofver ytterligare gjorde beftrifning.

uPå Rydsgärds Herregard hår i Skåne kora

en Dagsverkare håndelfe-vis få at
&

klyfva et

"ved-trå, at et deruti flående Bo-mårke oftadt

J'och helt kom for en dag, Men fom det fans

yin-öii Bok-trådet och ejutan-på, fom vanligt

'ar, fä bolls det icke for något Bo-mårke v och

"blef fordenflcul 5
fom något fynnerligvaftäget i

en utaf Herr ProfefTorn Brings Difputa-

"tioner, och federmera prydeligare uti Herr

Arcbiatréns och Riddarens von Linn6s Skån-

"(ka Refe-befkrifning. Tillät nu vifa,
e

hum
"detta märket kommit få långt in i Trådet

,

„få opnade jag barken på en Bok 9 tog honom

^aldeles bort, och fkref få m i den gjorde 6p-
* ningen
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„ningen årtalet af denna min operation > nemli-

„gen 1748. Denna opning gjorde jag liten, pä
„det den fä mycket forr af bark ofverdragas kun-
„deé Sedan gjorde jag på én annan ej mycket
flängt ifrån ftående Bok , en ftorre opning, och

5
,fkref deruti in Hans Kongl. Höghets Prints

3>Gustafs namn^ med et Vivat til, hvarefter

wPg, j
ag med en tråd mått fjelfva Boken,

„uti hennes eget namn talande, ft ref in hennes
,>tjocklek, med månad, dag och år> hvaraf det

„fifta nu allenaft fynes. Initial-bok ltåfverna af
„mitt eget namn fatte jag inunder, fåfom en li-

ften tilnångandc fkold. Når jag nu fedt den

3
, lilla opningen, efter några år, igengrodd eller med

5,bark ofvervuxen : bad jag Herr Landshofdin-

5,gen Hallenbörg komma med mig i Sko-
,,gen til at fe, om min fpeculation lyckats > dä
,^han vid den mindre plåtens eller igengrodde

5,6pningens uthuggande, fann årtalet 1748 in i

„fjelfva träet ftående, fåfom det förut fundne
,,Bomårket, och deraf med full vifshet flot, at

„Hans Kongl. Höghets namn med hela Infcri*

optionen, fom ånnu icke med ny bark var alde*

^,les ofverdragen, (kulle om några år likaledes

^,ftå i fjelfva trået af det växande Trädet m*
,,plantadt, fom han ock fann, den ij Augu*
>,fti 1764^ vid hela Plåtens uthuggning, då han
,,tillika måtte fjelfva Trädet rundt omkring pä
„famma ftålle, fom jag taget mått * och fann
„det vara 3 alnar, } qvarter och a tum
^tjockt.

Lund d. 31 Deccmb. 1767.

LARS LAUR EL*
D Hår-
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Härvid far jag anmärka : 1:0, at plåten uti

uthuggna trädet C , år långsefter trädet i|j

tum, och bredden 2 tum, famt den ftorre plå-

ten på det uthuggna trådet A , år efter läng-

den på det famma 6 tum, och uti bredden 11^
tum. 2:0. At hela trå-biten C år f tum lång,

|| tum bred , och 1 tum tjock , famt trå-

ftycket A 10 tum långt, 13 tum bredt, och
7.\ tum tjockt. 3:0. At infidan af plåtarne A
och C år fvart, och icke fans vid trådet vara

fafl:vuxen 5 men kanterna och det öfriga af det

ifkurna Boke-trådet tått ihophångande, på fått

fom vanligt fkc plågar. 4:0. At Bokftäfverna

åfven åro fvarta, och uphogda. j:o. At 'Bar-

ken på plåtarne icke år aldeles få hog, fom pä
den ofriga delen af trådet, och at vid årren år

en liten opning, faft ftorre på den ftorre plå-

ten, h varigenom dag och månad, fom i Herr
Prof. Laurels befkrifning omnämnas , icke

kommit at fynas* 6:0. Saf-ringarne på A åro

ié>, men på tråftycket C, fom blef uthugget

I7f<S, åro de 8, och pafla fig fåledes efter den
antagne fatfen , det en ring vifar fig for hvart

år, fom et tråd våxer. 7:0. Defle faf-ringar

åro ganfka ojåmne, fomtiga helt tått, och fom-
liga långre ifrån hvarandra: fkilnaden imellan 2

utvid hvarandra vuxne ringar år åfven ojämn > ty

på fomliga ftållen åro de nog (kilde, och på andra

ligga de tått, likfom på hvarandra. g:o. Då man
borttager barken på plåtarne, eller {kår inuti trå-

ftycket, fynas inga bokftåfver, eller ringade olik-

het af trädets vanliga färg och fkapnad , forr ån
man hinner til infidan af plåten, dar bokltåfverna

itå$ undantagandes dar årren åro, och opningen vi-

far

\
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far Gg, fom år (Vart altigenom, och hvare ft utan-

på barken ga fträlar åt den famma, likfom til

fin mcdelpunfb.

Man tyckes håraf kunna fluta, at fedan

tråder blifvit blottadt ifrån fin bark och faf,

och infkärningen förrättad , harfafven, fom dels

hårdnar och gar til trå, dels formerar den inre,

mcdierfta och yttre barken, upfyltt de infku-
ne bokltåfverna, hvilka blifvit likfom gutne, til-

lika med hela infidan af plåten , i en därtil gjord
form, och formedelft det omnåmde blottandet

af bark och faf, icke kunnat mera fålla lig vid

fjelfva ftamträdet, utan fått fin våxt genom
nya och nya blota faf~ämnen, fom hvarje år vu-
3fcit det ena på det andra. Och fynes tydeligen,

då Kopparfticket fättes emot dagen eller e.t ljus,

at denna Naturens verkan forhållit fig vid til-

ftapningen af defle Rokftåfver, likfom dä aftryck
gores med gips eller annan gjutning.

Af detta finner man, det Itåmplingar pa
Ek % fom allmänt fke genom barkens och trä-

dets blottande ned vid roten , famt märkets pa*
fattande, åro mindre nyttigej ty detta fåret

blir altid qvar, och årret växer in i trädet til-

lika med märket, och gor, at*et til utfeende
tjänligt ftycke efter tilhuggningen finnes vara

et odugligt ämne at fåtta in i något Skepp,
Flera flutfatfer kunna håraf göras, fåfom, at ut-

röna trådens årliga tiltagandc, det enas forhål-

lande emot det andra, minnesmärkens bevaran-
de, faft barken ofverfvallat, och intet tecken
utanpå fynes til någon bokftaf, o. f. v. iivar-

fore om de,, fom viftas på landet, ville gora

förfok med åtikillige forter tråd, och om barr-

D x tråden
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tråden förhålla fig lika med loftråd, vore det

én artig upgift i Naturen, och hvartil åfven an-

ledning kan fås af de Ron Herr Duh a mel gjorde

i fin Pbyftque des arbres, hvaråft jag dock icke kun-

n#t finna något , fom til alla delar liknar detta.

Upl. d. 27 Sept. 1769.

Tkermometrijka Rån vid Hafs och

Sjöars vatten.

PEHR KALM,
Theol. Doft. och Oecon. Prof. i Abo.

Under min Americanfka Refa, fokte jag ert

och annan gång at utröna, hvad ftilnad

det kunde tara imellan Luftens och vatnets var-

ma -

y och fom flere åftundat, at fe dylika un-
derråttelfer från fårfkilda orter, få har jag hår-

medeift den åran, at låmna Kongl. Vetenfkaps

Academien del af de Ron %jag haft tilfåll^ at

gora. Jag vet val, at mycket faknas hårvid,

få til väderlek på hvarje nåmndt ftålle, hela

långa tiden förut, fom mycket annat, innan man
kan gora några vifla {lutfatfer* men i brifl af

fullkomligare, mafte man få långe låta noja fig

med det fåmre år# Det kan dock gifva et och
annat ljus.

Vid defla Ron far jag anmärka följande:

Den Thermometern jag brukade, var den van-

liga Svenfta: då grader nämnas, bora de altid

forftås ofver Frysnings-pun&en. Dä dagtal ut*

fåttes", forftås nya Stylen. Når Thermometern
vid vårnians utrönande holtsi fria luften, häng-

de



iyyt. Jan* Febi\ Mart. 53

de den altid i ftugga. Nar forfoket anÖIldes

vid Sjöar 9 Älfvar eller Källor, togs ej* vatnet

derifran up med åmbare eller annat kåril, utan

Thermometern holts ned i fjelfva Sjon, Alf-

ven eller Källan , och det altid tilräckeligen län-

ge. Vid utrönandet af Hafsvatnets värma, var

under feglandet ej annat råd, ån at med åmba-
re taga up vatnet utur hafvet> men dä fånktes

Thermometern til mer ån hälften ned i vatnet

uti åmbaret, på famma ognablick, fom man
fick det upj hår var jag ej nogd med et åm-
bare, utan flera, åtrpinftone altid 4, togos up
efter hvarandra, och forfoktes; dä. ock nåftan

altid befants, at Thermometern i alla åinbaren

blef flående vid lika grad. Vatnet, fom utur

hafvet upt.ogs, var endaft fådant , fom var i

ofre vattubrynet, och altfå icke ifrån djupet,

af hvilket fidftnåmda jag ej hade tilfålle at få

något up. Vid djupa brunnar nödgades jag ock
betjena mig af åmbare * men fatte Thermöme-
te h ttrax vid åmbarets upkomft deri, och for*

fjkte med flera åmbare-

i # Ron med Hafs vatnet iftora Oceanen.

År 1748 d 4 11 Aug. uti Canalen, unge-
får midt mot Plymouth, kU halfi e# m, Ther-
mometern i fria luften 18^ grad,

i Hafsvatnet - 18^ grad.

Samma dag kL 4. e. m. i fria luften u| gr.

i Hafsvatnet - 18 gr.

D. 10. Aug. kl. 2. e* m. uti flora Ocea-
nen imellan Europa och America, vid 44 grad.

D
5 fö
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30 min. Låtit, famt 27 graders Longitud W;
om London, Therm. i fria luften 2i* gr,

i Hafsvatnet - ic§ gr.

Når jag fedan tog Thermometern up ur
vatnet, och höll honom i luften, foll den ned
til 19 gr. men fteg fmåningom fedan up igen;

hvaraf fes, at luften kyler mera, då en ny fs

kommit up ur vatnet, emedan Thermometern fal-

ler altid något litet, då man forfi. tagit den up
utur vatnet,

D*zi* Aug.kl. ife. m. Therm. i Luft. 2$% gr*

i Hafv* gr.

Strax efter upkomften ur vatnet* 2 § gr.

Nar Thermometern nyfs togs up ur vat-

net, och någon våderpuft bläfte på honom, foll

den då helt häftigt långre ned ån forr,

D. Aug. kl. 1. e. m. vid 40* grad. fo.
min. Låtit* famt 44 grad, Longit. W. om Lon*
don, Therm. i Luft. gr.

i Hafv. Z4f gr.

Månne vädret, fom blåite från N* gjorde
luften fvalare ån vatnet ?

D. $o. Aug. kl. z. e. m. Therm. i Luft. gr#
i Hafv. 24-* gr,

D. 4. Sept. middagstiden, vid 40, gr. 29. min*

Låtit, och 49. gr. 30 min4 Longit. W. om Lon-
don. Therm. i Luft. 2

a

>§ gr.

i Hafv. gr.

Samma dag kl. 8# e. m. Therm. i Luft. 24. gr.

i Hafv. 22f gr.

D. 6. Sept. fom var den varmafte dag vi ha-

de på hefa denna Sjo-refa* Therm. kl. 1. c.

m. i Luft 28§ gr. '

1

i Hafv, irj. gr.

/
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D. io. Sept. vid 38. gr. 24. min. Låtit,

kl. 3f e. m. Therm. i Luft. 23^ gr.

i Hafv. 2 3f gr.

Ar i/fi. på aterrefan frän America d. 21,

Febr. kl. 2. ej m. vid 36. gr. f6. min. .Låtit»

Therm. i fria Luften 14. gr*

i Hafsvatnet 18. gr.

D. 26. Febr. kl. 10. f. m. vid 54. gr. 10.

min. Låtit. Therm, i Luft. 13^ gr.

i Hafv. 17. gr.

D. 3. Martii kl. iof f. m. vid 37. gr. La-
titud Thermomet. i Luft. I2§ gr*

i Hafv. I6| gr. (

D. 20. Martii, kl. 4. e. m. vid 48. gr, f 8.

min. Låtit. Therm. i Luft». ic-J gr. ^;

1 Hafv. 10. gr. * vå

.
, . > - •

•

Rån uti hvarjehanda frifkt vatten.

1749. d. 12 Junii, imellan Nya York och
Albany, kl. 3c m. Therm. i Fria Luften 32
gr. men uti vatnet i Hudfonp Älf 24. gr.

17 fo d. 19 Maj , kl. 5* e. m. forfoktes

uti Philadélphiä Vårman af vatnet uti en af de

djupafte brunnar derftådes } Therm. i Luften

30 gr. men foll i detta bruns-vatten til nf-gr.
Samma år, d. 4 Julii, kl. 5* e. m. forfok*

tes åter vårman af famma bruns-vatten. Ther^
inom. i Luften 30^ gr. men i detta bruns-vat-

ten 11* gr. Så at, oaktadt den häftiga varma
dar då var i luften hela Maji och Junii måna-
der, under hvilken tid Thermometern , då han
eftermiddagen ftod hogft, aldrig var under zz gr.

men ofta 55 å 34 gr. hade vatnet i denna brunn

D 4 ändock
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fmdock iqke andråt fin förra kold. Lika varma
befans åfven i 3 andra djupa brunnar/ vatten,
fom i dag uhderfåktes.

Hos en Holländare, fom var boende vid

de få kallade Blå Bergen, imellan Nya York
och Albany, våren mycket djup brunn, hvilr

kens vatten var utropadt for at vara et af de
kallade om Sommaren dar på orten : detta for*

föktes, ijfo d. zi Julii, kl. half 7 f. m. Ther-
mometern i Luften ftod vid i8§ gr. men i bruns-

vatnet foll den til netto 9 gr, Värman var dock
på denna orten förut hela denna månad fädan,

at Thermometern ftod gemenligen eftermidda-

farne vid 2,8, 29, jo, 51 a } 1 gr. når den var
ogft.

*

D. Aug. kl. 7 f. m. forfoktes vårman
af vatnet uti en back, belägen par mil W. om
Albany* Solen kunde finna pä vatnet hela da*

gen ; Therm. i Luften var 15 gr. och i Back*
vatnet 14I gr.

P. 14 Aug, kl. 1 e. m. vid Ofvego Fåft-

ning, ftod Thermom* i fria luften vid z^\ gr.

men fatt vid ftranden af den ftora Sjön Onta-
rio, i vatten, på en half alns djup, ftod vid zj£
grad.

Sjon Ontario år en af de f ftora infjoar

i Norra America, belägen emellan 42 och 44
grad. Låtit. Defs långd från 0> til W. år un-
gefår 80 Franfka mil ,. och bredden vid pafs

hälften deremot. Den tager emot alt det vat-

ten, fom kommer från de andre 4 ftora Sjöar*

ofre Sjon (Lac fuperieur), Michigan, Hurem
och Erié, hvilket fedan ur denna löper genom
S;t Laurentii flod tilhafvet* Öar finnas uti åct%

cndaft

. *
*5
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endaft nägra få fmå, och det allenaft vid ftran-

derne* men alsinga längre ut. Värnet år klart,

frifkt och på fomlige Italien ofver 60 famnar

djupt, Når främmande dricka deraf, laxcrar det

i början, eller ock flcaffar ftark afgång pä vat-

net. Den fryfer aldrig om vintrarna, utan err*

dait, nägot is lägger fig vid ftrånderna, Syn-
nerligt år, at den har fom en art af Ebb och
F od, eller vatnets dageliga ftigande och fallande,

fö ti dock icke råtrar fig hvarken efter Måne,
elbr andra viffa ti mar, hvilket jag af flera for-»

fök utrönt. Ej mindre befynnerbgt år, at f-

biand , faft fällan , ratt fom vatnet ftär helt

itilla, börjar det nog häftigt gå i få ftora vå-

gor, fåfom upretades det af en häftig ftorm,fafi

i luften år et fullkomligt lugn, at näppeligen

et löf eller en fjäder röres : och 2, 3 å 4 ti*

mar derefter lägger vågen fig igen , at vatnet

Hir helt jämnt och nåftan orörligt. Jag hade
fjelf et altfor tydeligt prof derpå, år 1750 d*

2p Augufti , då under återrefan öfver denna Sjö,

fr"n Niagara til Ofvego , vid ftillafte lugn «

vågorna i haft började gå få ftarka och häfti-

ga, at om vi icke fnart hunnit til lands, hade
det kunnat blifva nog åfventyrligt för ofs, faft

ej minfta väder kändes.

P, 18 Aug, kl 3 e. m. imellan Ofvego
och Niagara Fällningar, förföktes vårman. af

vatnet uti Sjön Ontarios förföket fkedde vid

pafs en EngeMk mil från landet , på flere fam*
nars djupj Therm. var i luften if. gr. men i

fjövatnet zi gr.

D. rp Aug. förföktes vatnets värma i fam-

ma Sjö, några mil närmare til Niagara, och
Q f unge-
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ungefår en half Engelflc mil från landet, paen
;

famns djup ; Thennometern ftod i luften vid

Z4. gr. Sedan höll jag honom nåftan en- half

tima ftåndigt under vatnet, dåden lika ftåndigt

och orörlig ftod vid zz\ gr.

D. 2,0 Aug. underfoktes åter vårman af

vatnet uti denna Sjo på et annat ftålle; och
det forft kl. f om morgonen vid ftranden, på
en half alns djupt vatten; Thermom. i luften

14 gr. men uti fjon 19 gr- Sedan U% half 6
f. m, et By(s-fkott från ftranden, på en famns

djup, ftod Therm. i fria luften vid 14 gr. men
i fjovatnet 18 gr.

Imellan Barnets fi.eld och Albany var up-

på en backe en Spring-kålla, hvars vatten vid

drickandet kändes ovanligt kaltt ; det underfok-

tes derfore forberorde år, d. 8 Septemb* kl:

half ii. £ m. En del af källan lag då i fkug-

ga, och på en del fken Solen; Thermometern
i fria luften ftod vid zz grader, men då deri

fattes i Kall- vatnet, foll den anda til 6 grader,

och det genom flera gångor återhämtade for-

fok. A t hår få et vatten denna årstiden, af en-

daft 6 graders varma, var få mycket fynncrliga-

re 1 fom vårman i luften hela långa tiden förut

pä defTe orter varit fådan, at Thermometern
nråft hvar dag gick til zz grader, och åfven

ofta ånda til 30 å 31 grad. Det var altfä et

det kallade Kall-vatten jag uti America kåndt;

Ar iffi d. 17 Januarii, forfokté jag åter

vatnets varma uti famma djupa. Brunn uti Phi-

ladelphia, fom jag året förut både d. 19 Maji

och 4 Julii underfokte. Kl. half 8 f. m. d.

17 Januarii , ftod Thermometern i luften juffi

vid
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vid 7 grader under Frysnings-pun&en j men då

den Gittes i et åmbare, fom pumpades fullt med
vatten, fteg den up til n å u§ grad. ofver

Frysnings-pun&en Jag lät ThermornettTn itå

långe i åmbaret, och fortfor hela tiden med
vatnets pumpande, at det rann ofver alla bräd-

dar j men han var under hela tiden ibland i r,

ibland äter n§ grad ofver Frysnings-punéten.

Sedan forfokte jag vatnet i et par andra Brun-
nar v då han äfven i deras vatten ftod vid 1 1§
grader. Jag bor här lägga til, at jag åfven d.

4julii forfokte vårman af vatnet i 5 andra Brun-
nar, utom den nu nämnde, då Thermometern a'-

tid blef ftående vid 11 grader ofver Frysnings-

pun&en. Håraf fes, at vårman af Bruns-Vat-

ten år uti Philadelphia måft den famma bMde
Sommar och Vimer. Dock märkes 1:0, at Brun-
narna hår voro mycket djupa: 2:0, at i dem,
dår jag gjorde forloket, var Pump, famt Brun-
narna täckta ofvantil , at ingen dag eller Sol
kunde komma ned i dem.

D. 2.8 Januarii, uti Philadelphia, kl. 7 f.

m. ftod Thermometern i fria lu rten 4 grader
ofver Frysnings-punéten § fedan (attes han i vat-

net uti Dellavare-ålfven , hvaruti fiot mycket
Is, då han foll, til defs han ftod en hf|f grad
ofver FVysnings-pun&en, och det altid vid fle-

ra itererade firfok. Kl. 1 e. m. ftod Thermo-
metern i fria luften 9 grader ofver Frys~pun£ten;
men fatt i forenåmde Alfs vatten, hvaruti än flöt

mycken Is, foll han til famma punét fom forr-

middagen, nämligen en half grad ofver Frys-
punkten.

BE-
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BESKRIFNING

INSTRUMENT,
At

*Vphåmtéi vatten ifrån fiorrc "Djup utur

Hafvet %

Med
JHåffy 0m Hafs-vatnets värma ocb tyngdpä olika

djup uti Öre[md\

JOH, CARL WILCKE,

afs-vatnets olika, efter Vindarne och Stråm-*

gången mycket föränderlige tyngder, uti

Sundet ikring Landscrona hamn > gäfvo mig
forleden Sommar anledning at tanka på, och y

efter några forfok , påfinna en art af Vatten häm*

tare , hvarmed Hafs-vatnet ifrån olika och åfven

de ftorre djupen, utan blandning med det of-

ra, kunde uptagas ; famt dermed anftållas några
forfok, dem jag, fåfom ledande til många nyt-

tiga Rons famlande, om Hafs - och Strom-vat-

nens förhållande i varma och tyngd på ftorre djup,

torde få lof at kärteligen anföra.

Min Vatten-hämtarc > Fig. i , Tab. III, år

ej annat ån en art af Sugare eller Spruta, be-

ftående af en Bleck-Cylinder A, vid pafs xy

tum lång och 5 mm vid, uti hvilken til Pi-

fton panar en något fmalare och längre ofver-

alt fluten Cylinder
,
B , fom emot nedra andan

ar omgifven af 2 breda Bly-ringar C.C, hvilka

noga men lått pafla efter yttre Cylinderns ihå-

lighet,

\
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åt \

%

Iighet, och imellan dg lcmna rum for omlin-

dade blänor eller låder, at lagom trögt tappä
Sprutan och tjena til Pump-kolf.

Yttre Cylindern forfes ofvantil med et lack

EE> fom fårtes med hakar, och år få mycket
utfkurit, at Pump- Rangen B gär lått dårige*

nom> men Bly-ringarne CC taga emot lacket,

at yttre Cylindern A kan af egen tyngd ned-

fjunfca j men ledan med lacket qvarhånga pa
den inre B, når denna vid cn ofvantil fåftad

ögla F lyftes up. A t fråmja den yttre Cylin-

derns nedfallande på den inra, fåftas några, i

formafen Cylindrifk klofva, gjorde Bly-tyng*
der, HH\ Fig. l> utanpå den (amma, fom hvi-

la pa defs nedra, til de» andan något utbogde
kant.

Nedrst delen af Pumpen (lutas med en
dubbel Con, hvaruti en Ventil år applicerad ,

fom flåpper vatten in, men ej tilbäkars, famt
med fitt tilhorande Stift kan uplyftas, och tje-

nar den nedra Conen denne inrättning til for-

fvar, famt Machinen til fot, når man vil Hål-

la den ifrån (ig.

Bruket och nyttan af* dchnä inrättning

faller af fig fjelf uti ögonen. Uti Pump-
ftångenS ofra ögla F bindes en uti fot och fam-
nar afdelt fmal, men ftark Lod -lina G, på
hvilkeil afråknas , och i form af et 8 > Fig.

3, uplindäs få lång del, fom djupet år, hvari-

från man årrtar uptaga vaniet* Hvarcfter linan

jåmte fjelfva Vattu-håmtaren, fom nu bor va-
ra ihöpfkuten, kallas fritt uti Hafvct>at ijun-
ka til det forefatte djupet: då linan år utlupett*

qvarhåller defs ofra fållade del Pump-ftängen B
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vid defs ögla F, men tyngden H neddrager yt-

tra Cylindern A, hvarigenom Sprutans ihålig-

het opnas, och vatnet far tilfålie at intränga

fig genom ncdra Ventilen, fom efter draget ä-

tcr fhiter fig, och qvarhäiler vatnet, fom itrax

derpå med hela Inftrumentet updrages, och ge-

nom Ventilens uptryekande fläppes uti tjenliga

glas eller käril,til profs an Hällande.

Orfaken, at jag g jord t den inra Cylindern

«

få vida fke kan, lika vid med den yttre, år, at ej

denna uti ofra vatnet ma fyllas med lättare vat-

ten, fom följer ned med Pumpen och vid Pi-

ftonens utdragning kunde circulera ikring til

nedra opningeru där iniupas, och forvilla prof-

vet. Sjelfva Pump-ft;ingen B kunde göras So-

lid af trä eller Metall, men om den fom lät-

tad gores ihålig af Järn - Roppar - eller Måflings-

blcck, bora vid mm lemnas fmå* opningar for

luft och vatten, annars händer, fåfom mig forfta

gången, at Hafvets tryckning på djupet kra-

mar ihop och afbryter denna Cylindern inom den
yttre, innan någon fugning fkedt. I ofrigt kan
Machinen af Koppar eller Mäfling göras til

hvad ftorlek man vil och behofver, då, nrirden

år val gjord, defs enfaldiga conftruftion fvarar

for defs goda och fakra verkan. Til prof far

jag anföra några, med min af fortent Järn-bleck
välgjorda Vattu-håmtare, anltålde forfok.

Hafs-vatnets fpicifika tungd uti Landscrona
hamn, taget på 3 fots djup, och lemnadt i varmt
rum, til defs Thermometern deruti vifat I9gr«,

vårma, har efte^ min forr beflkrefne Profvares (
#
J

utflag

() Se Kongl. VetenOc. Acad. Handl. för år 1770 >

pag. 270.
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mflag,emot rent Sno - eller Rågn-vatten forhål-

lit fig fom följer:

Rent Sno - eller Rågn-vatten - ioooo
Hafs-vatnets tyngd mera ån Snö-

vatten uti i oooo delar.

1770 Majus d. ±z. Vinden O. Öfvervigt 47
d. 31, - - Wi - - + 7J

Junius d. p. - - NW. - + 10?
d. 12* - - SO. - + 7f
d. 14. Storm W. - - + 116
d. zj. - - O. - 7 + 47

Julius d. 1. * * O. - - + fi
d. 8. - - NW. * + 78
d. ii* - - KW. - + po
d. 17. - - O. - - + 47

Auguft. d. f. - - NW. - + 64
d. io. - - Lungt. l* + 47
d. 13. - - NW. - + 94

Hvaraf fes, at Hafs-bryncts medelmåttiga

tyngd vid ftilla Sjo och Öftliga vindar-, meren-
dels ej varit dfver 47, men vid Weftliga vin-

dar anda til iz6 Tijotufende delar tyngre, ån
det fota vatnet* hvilka tyngder ej endalt fun-

nits uti hamnen och nåra ikring ftranden, utan
forhållit fig på famma fått, til en half och hel

mil ut på fjerdarne och ftorfta djupet af Sun-
det. Om detta jåmfores med de ikring Eng-
land, Holland och under Linien gjorde vignin-
gar , dar Hafs-vatnet funnits våga 1,0370 ,

1,0300, i,ozii och 1,1819 (
#

7 år Sunds- vat-

net ganfka lått, och kan, for den ringa Salta det
innehåller, vid någorlunda ftrång och varaktig
köld, betackas med Is, fom både det förra och;

detta

(*) Muschen&r. Introd. Tom. III. p. 578. 571,
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detta år fkedt. Såfom imedlertid Vattu-tyrtg*
dens ändringar

5 ej endaft af ofre vatnets fram-
flytande ifrån Qfter- och Norr-fjon kunna for-

klaras, under(ok tes tilftandct pä djupet, genom
forbetkrefne Vattu-hämtare, och befants Haf*
vets vårma och tyngd forhälla (ig d. 10 Augii-
fti, vid lungt vader och fydlig utgående Ström,

pä följande fått.

Thermometerns hogd uti Luften - äi gr. +
Uti lungt vatten pä laga Stränder 28 «+-

Öfre Vatnet uti Canalcn - * iof
Öfre vatnet uti och utanför ham-

nen, til en half och hel mil ifrän

Stranden, ofveralt * .. * - 20 +
Vatten, fotn med Håmtaren up->

kom ifrän 4 å f famnars djup, of-

veralt * - * ; *
.

- ip 4*

Vatten, ifrän 2.0 famnars djup, nä-

ra under Ön Hven ocb Hammaren p gf. -H
Håraf fes, at ofre vatnet pä laga Stränder

af Sol-vårman kan århalla ftorre, menofverdju-
et i det nårmafte lika grad af vårma med luften*

vilket ock Herr Öoä:. Kalms Ron vifat fke

j>å flora Ocean. Mertdenna vårman tränger fig

icke ned ofver f famnar, utan aftager med dju-

pet alt mera, tils man på något vifst djup träf-

far den beftåndiga vårman, iom ej af årstider-

ne ändras, och nu hår på 10 f. djup var vid

pafs den famma, fom uti djupa brunnar och kål*

lare, 8 å 9 graden Således kan det ofra vatnet

g^nom blandning med det nedra öm Sommaren
kylas, om Vintern åter upvårmas, och vore

nyttigt at hårom alla årstider anftalla forfok ,

for at utröna gråntfen af deiTa åndringar , och
fåledes
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faledes på hafvet båttre ån på fafta landet finna

jordens och vifla orters beftåndiga varma (*)*

* Når alla de förenämnde vatten blifvit hem-
förde och kommit til lika grad af varma, fatus

genom vågning med Profvaren, deras fpecifika

tyngd emot Sn6*vatten, fåfom förut, uti ioooo
delar utgöra:

Alla vatten ifrån ytan - - - 4- 47
Ifrån f famnars djup - - f4 til 4- 6a
Ifrån 20 famnars djup • 4- i8p

Hvillcet vatten ock, efter afdunftning, gaf
Sfver f lod Salt pä kannan, och bevifte det forn

foktes : at Hafs-vatnets tyngd och fålta med
djupet tiltnger, och at defla nedra vatten, når dc
genom ftormar upröras och blandas med det of-

re, foranlåta Vattu-tyngdens förenämnde omby*
telighet* Man torde fordenfkull af dylika fkif-

ten uti Vattu-tyngderne, kunna fluta til et i

granfkapet befinteligt tyngre botten-vatten, och
derigenom på flera ftållen finna ymnig tilgång

pä Salt, dar det ofre vatnet år foga lonånde (*).

Vid ytterligare prof torde ock de ifrån ftora

djup uphåmtade Hafs-vatnen finnas aga andra
egenfkaper och blandning, ån de ofre, hvarmed
hittils alla forlok merendels endaft åro änftåldej

och at faledes forenåmde Vattu-hdmtare^ fom utan
fvårighet kan brukas på Skepp under fulla Segel,
tjenar til flera nyttiga och for allmånna'Natur-
kunnigheten betydande underfokningar, hvartil

E om

C) Se Herr HellAnts Ron om Vatntm "värma i

Norden. HandL 1 7f3» jI2. .

(**) Se JBar. Hermelins RJm om Salt*tilverkmfri-

giv i Norrige. Handl, 1 769. p> 60.

1
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om jag genom denna upgift kunnat gifva en rin-

ga anledning , år mitt ändamål vunnet.

FORMULER,
.

, / At ,. , ...
.

Uträkna 'Parallaxens verkan for obferve*

yade in - utgångs momenter, vid en

*Plänets gäng under Solen ;

ANDERS PLANMAN.
Phyf. Proftflbr i Åbo.

Uti Kongl. Academiens Handl. for ar 176^
pag. lig. &C, har jag framgifvit et fått

at uträkna Parallaxens verkan, hvilket egente-

ligen år lämpligt til de fall, då verticaierna,

fom gå genom Solens och Planetens medeipun-
fter under obfervations tiden, kunna anies va*

ra parallela med hvarandVa, och då Itillnaden

imellan deras hogder icke år mårkelig. Men
fom famma method, uti andra fall, icke kan

nyttjas med nödig prsecifion* få har jag varit

föranlåten, at betjena mig af en method, fom
uti alla fall gifver nogafte utflag, och fom til-

lika år vigare ån den förra : jag har altfå bordt

til Kongl. Academien inlemna åfven denna me-
thoden. Och at icke vara vidlvftig; vill jag

nu framgifva allenaft Formulerna : vid annat til-

fålle torde jag få vifa, af hvilken anledning och

på hvad grund jag dem uträknat.

I 1.

/
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§. i. Då man vill ^ på fått forn följer, ut*

råkna Parallaxens Verkan for et gifvct obferva*

tions moment ofver Planetens in- eller utgång
vid Solens brådd j bor famma moment forft re*

duceras til Jordens medelpunct^ fom ungefår*

ligen kan fke> til följe af de vanliga Paflage*

Chartor : ty några fecunders fel uti denna re*

duftion^ gor ingen mårkelig ändring uti huf-

vud-refultatern®. Men vill man med all ftrång*

bet anftålla rakningen; få må den uprep is* fe*

dan Obfervations - momentet med den forft år*

bållna Parallax-verkan blifvit reduceradt* Fot
det reducerade Tids-momentet gifves, på van-
ligt fått, Solens hogd

5
fom med » i det följande

beteknas* hvadan Parailax-vinkelen^ den jag kal*

lar erhälles medelft Sin Q ~ Sin A. Cos £

Cos *

(Se Handl. toc. ck. §. 2.)^ bvareft L betyder den
gifna ortens latitud^ och A angultts borariut eller

det reducerade Tids*momentets afftånd från mid*
dagen , forvandladt i grader*

,

§. i. Sått Planetens fynliga vågs afftand

från Solens medelpunkt — fom medelft ob-
fervationerna gifvesj och fumman af inclinations

vinklarna imellan famma våg och Ecliptican,

och imellan Ecliptican och Solens parallel

hvilka af Aftronom* 7abelU erhållas* Och antag

radien *~ i j famt— ==: Cos L hvarell med m
m 7

beteknas fkilnaden af Solens och Planetens half-

va diametrar vid de inre: men vid de yttre

Conta&us, fumman af berörde halfva diametrar*

#ch fåleds år vinkelen c gifven* Af vaukiarng

£ ^ $ 9
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c r och Q, gifves fedan en fjcrde vinkel, den
jag kalla medelft r tz t + e -h Q, (I) ^

eller r äfc r

+

e + (II). Vid defla Formu-
lers bruk bor följande noga i akt tagas: neml.

l:o* Bör den förra tquation eller Formulen (I) nyt-

tjas til förmiddags ^ och tormulen (II) til eftermid-

dags obfervationer ^ då Planetens väg faller vid

Norr, och vid fl föder om Solens medelpunU\ uti

hviika fall de öfre teknen vid immerftons , och de

nedre vid emerfions ohfervationer böra nyttjat. Men
gar Planeten vid f| Söder , eller vid ^ Norr. om
Solens YfiedelpunB, fä hörer Pormulen (I) til efter™

middags, och (II) til fårmiddags ohfervationer ; famt

de öfre teknen til emerftons , och de nedre til im-

merftons ohfervationer. ?„:o, Bör för Q antagas defr

komplement til igö gr, fa ofta Solens paraliel faller

imellan Planetens väg och obfervations ortens zenith.

Och då det händer, at r ig o gr. bör defs com*

flement til 3/0 gr. nyttjas.

§. 3. Om (kilnaden imellan Solens och Pla-

netens hogder vid nägon Immerfions eller Emer-
fions obfervation fåttes = och Planetens hogd

gg u\ få blir &> zz m. Cos r i det nårmafte ;

foljakteligetf u ==. cl + a>; hvareft reknet —
galler, da r 90 gr. 5 och + , då r ^ 90
gr. Sått åfven Planetens horizontal Paraliaxis

sr H , defs hogds Paraliaxis r= P ; Solens ho-

rizontal Paraliaxis — h y och Solens hogds Pa-

raliaxis — py få gifvas P och />, genom P 3=

H. Cos u y och p rr bé Cos Ä
.

§. 4. Så ofta det händer, at Solens hogd,
vid de anftålda in -eller utgångs obfervationer,

icke ofvergär 10 grader, kunna Solens och Pia-
.

« ; . netens
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netens vcrticaler anfes vara med hvarandra pa-
rallela* i hvilket fall den fokta Parallax-verkan T

fom må kallas v
r

flår at uträknas efter Fomu-
len v — + P— py

'

(A). Hvad teknen an-
Sin c

gar, få bor vid Immerfion + nyttjas, då r y
po gr. , och om r ^ po gr. , bor — gålla:

men vid Emerfionen galler + y
då r pogr.j

och — , då r po gr.

Cor, Då r = po gr. , blir Parallax verkan
ingen.

§ # 5. Men når Solens hogd under obfer-

vationen varit ftorre,'ån at nämnde verticaler kun-"

na antagas vara parallelaj då bor rakningen på
följande fått anftållas : nämligen, man fåtter Sin

c rr Sin r Cos & * . 4m* 1 , x •V-
i och * = g 4-c+ P@gr.faJ,-

Cos # - rr*n
famt y ~ r + r Hk 90 5 uti hvilka bagge For-

xnuler de ofre teknen nyttjas, få ofta Planetens:

fynliga våg faller imellan Solens parallel och:

obfeivations ortens zenithj i annat fall galla de.

nedre teknen. Sått åfven tt m P- Sin y ro e
*~ J a ar-

bin x ">

hålles Parallax-verkan medclft v'—j+P— sr Cos g,

Sin ?

(BJi angående teknen, galler hår det famnia»
fom om Formulen (A) y uti foregående § år
anförd t.

(*) Uti denna Formel bår får ( antagas des complé-
ment til i8q gr.> få ofta r ^ 90 gr.
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§. 6. Forofrigt bot jag anmärka, at FbN
nlulen fwlj icke behofver nägon correftion, e*

medan Solens och Planetens verticaler uti den
fupponeras vara parallela (§. 4). M en vid For-
mulen (B)\ hvareft denna fuppofition icke ågtr
rum, blir corre£fcton defto* nödigare, ju ftprre

Solens bogd var under obfervationen. Kalla

nu denna corre&ion | >> och fått <p 180 — x—yy
få har man £ SS + p Sin,<ö

£ — —L, hvareft + nyttjas
bin #

eller värdet af £ adderas til värdet af v 1

i då r

90 gr.* men dä r PO gr. , bor — nyt-

tjas I anledning håraf blir altfå den fokt*

Parallax-verkan & *¥
* """"

?

§. 7. På det den erhållna Parallax- verkan
npa kunna förvandlas i tid 5 år nödigt, at man,
til följe af Afiron: Tabeller, på vanligt fått uträk-

nar Planetens motus horarim pä dels fynliga våg
i Solen, Låt nu K utmärka famma motus hora-

rius utfått i fecunder; få blir, i anledning af

Formuln (J), Parallax-vårkan i tid 3S 360Q ^
och tfl följe af Formuln (B) och dcfs cor~

rcdion , blir denna verkan ä 3 6- q ^/ ^, p

K ~
Af hvad 'om- teknen år anfordt uti §. 4. följer,

ät Parallax-verkan år vid Jmmerfion additiv och
vid Emerfion fubtra&iy, få ofta r & po: men
då r ^ 90 gr> år den fubtraftiv vid Immerfion,
och additiv vid EroerGon: hvilket bor forftas

i bånfbende til det tids moment, fom tilhorer

Jordens medelpunkt. Men vil män reducera det

obfer*
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jöbferverade momentet til Jordens medelpunkt $

få bor Paral!ax\verkan iubtrahcras från en Im-
itierfions, och actde*a# til en Emerfions obfer-

Vation, då r po gr.: och tvärtom forfares

dermed, då r po gr.

§. 8. Uti de Farallax - rakningar , Iivilka

|ag > likmåtigt den anförda methoden r anftåk

ofver obfervationerna
}
fom blifvit gjoxda vid

Veneris gång under Solen, den 3 Junii, 1769,
har jag nyttjat följande Elementer: nemligen,
Solens declination vid defs conjun&ion med Ve-
nus = zi gr. 16 min. 30 fec.j n zz 10 min.

p fec> e zz if gr« 31 min. 14 fec.j och 4a
man antager Solens diameter n 31 min. 34 fec;
och Veneris diameter ~ fj^f fec.3 blir m m
pi8, if fec. 3 och c — 48 gr. 27 min. if fec.

vid de inre contaftus* och vid de yttre år m

52. fec. Jag har åfven antagit å iz 8 , 3 fec. j

hvadan H zz 19^ 17 fec.j emedan Jordens af-

Itind från Solen var då til Jordens afftänd från

'Vcnus f fåfom 1 o 1 f 14 til Z8887,

Ijf. p. Låt, til exempel? vara begardt, at

finna Parallax-verkan for totala Immerlions mo-
mentet, o tim. ty min. 27 fec. , fom Herr Chap-
pe erhollt i California vid S:t Jofepb r hvars Lati-

tud — 23 gr. 3 min. 37 fec. — L : om til det-

moment adderes jf fec. at ungefärligen re-

ducera det til jordens medelpunkt , får man o
tim. 17 miru 42 fec. fom förvandlade i grader
gifva A S{S 4 gr, Itf min. 30 fec. * och for

hvilket Solens hogd befinnes^zr 8f gr. f2 min.

27 fec.
jjjjj;

*c. J anledning af hvad aofordt år,

fortfåttjes räkningen fåledes

:

Ef ^ £.



7* Jan. Febr. Mart*

Z* Sin -rf = — 2. §87^ f88
9 (a)

Z* Cos Z — t. 9638318.
— 2. 8f 1 1906.^

& Cof. g — a. 8f7oi 36.

Z. Sin Q = — 1. 9P41770»
Q 8° gr. 38 min. 18 fec.

^ nr— * — Q sr — 47 gr. 43 min. 17 fec,

Z* # r. 4649364.
Z 8|8f 87f.
Z. ? r o. 3°?f 2 3P»

P r= 2,01 fec.

sr z o, 4 1 fec.

P— gr — 1
;
60 fec.

Z. P TT = O. 2041200.
Z. Cos g = — r. 8032422.

o. 00736227
Z. Sinr = — I. 874*4-8f.

Z* v* = o. 1 3 321 37
= 1 , 36 fec.

£ = o, 19 fec.

V4 —
I

zz: I
, 17 fec.

Z, z>' — £="0. o68i8fp.
Z. If — T. 176091

Z, 17", 6 = 1. 2442772.
Z, W zr 2. 96296OP.

Z; Cos r rS —- 1. 8278449,

Z. — 2- 7908058.

O?) Jag har afdragit 10 från charaéteriftica af Tabu-
lar»Logarithmerna för Sintis och Tangenter ; eme-

dan jag antagit radien — 1. .

(b) Nu var K = 240 fec; och altfå ä^.v' +|
S IJ. ± £

~
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på 10 min. 18 fec.

u zz * + co är 8^ gr. t min. 45 fec,

X, Sin r — — i. 8691616.
*

L. Cos a = — 2. 8^701 36.

— 1. 7261761.
L* ^os u —-~ z * 8 j8f 87fy
i. Sin § = — 1. 8875*887.

£ = 129 gr. 28 min. i f fec.

* = g — c + 90 gr. — 171 gr. 1 min. o fec.

7 = r + r — po gr. 6 gr. 10 min» 32 fec;

Lé h — o. 9190781.

Z. Cos & = — 1. 8fToi36.

L. p ~ — i. 7760917.
Z,. Sin y = — u 0 317122. ,

7

• — 2. 8078039/
£. Sin .r — — 1. 193^341.

£, ^ r - I. 6141698.

(p ~ 180 gr. — x ~ y rp z gr. 48 mu z8 f,

L . p — x. 7760917.

Z. Sin <p =s. — 690c66 z*

— 2. 4661579^.

£ Sin * =g — 1. Ip 3f 341.

Z» f =2 — 1 £726*38,

Är altfä den fökta Parallax-verkan i tid 25— 17, 6. fec.

§. 10. Til flut bor jag anföra de reful tä-

ter 6fver Solens Parallaxis^ hvilka jag bekom-
mit medelft jåmforelfe af de \Cajcmeborg, Warfc
hus i Hudpms-Bay och S.t Jofeph i CaUfarma, gjorda

Ef obfer-
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obfcrvationer ofver Veneris drogsmål inom Sol-

bråddarna. Uti denna jåmforelle Hållas obier-

vationerna vid S:t Jofeph å ena , och nedanftåeft-

de orters obfcrvationer ä andra fidan, Colum-
nen I, innehåller fkilnaden af den Parallax*ver-

kan på fagde drogsmål imellan S;t Jofepb och
de motfvarande orterna , fom jag igenom ut-

räkning erhållit, då Sol-Parallaxis antages — R,

5 fec 5 och uti columnen II- framftållas Solens

parallaxer, hvilka genom famma jåmforeifc åro

Uträknade

:

U ii-

Cajaneborgy PtANMAN - I 5 m, f4, 7 fec, 8 , ZJ C.

[P. Hell - - - ' - $, $7,
Wardkm^ P, Sajnovics if 20, 4. - 8,71*

[Borgrbwing * 8, 4 f

.

fDumond * - - - 8, 34.

[Wales - " - - 8, 5^
Når obiervationerna i Gty&nebarg och vid

Hudtons Bay^ ofver Veneris drogsmål inom So-
len , jämföras med hvarandra; blir Solens Paral-

laxis — 8 5 19 fec. Och af drogsmälet imellan

totala Immerfion och Emerfion fammaftades,

crhålles Sol-Parallaxis — 8, 19 fec, AtfkilHga

andra jåmforelfer til Sol-Parallaxens ytronande,

förbehåller jag mig, at få inlemna til Kongl,
Äcademién , få fnart de obfcrvationer hunnit

framkomma, hvilka blifvit gjorda Soderom iEqua*

tören i Stilla Hafvet. Vid hvilket tilfålle åfven

fjelfva obfervationerna , jåmte ftatipnernas JLon-

gituder och Latituder (kola anfpras.

; uti

BLOM-
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BLOMSTER-ALMANACH
"For iWi^å' '

CARLSCRONAS QLIMAT r

" l'} :
. il,

'

: /'V. Med ".- .*

I

Anmärkningar om Stadens belägenhet fornt

Jord- och Berg-arter m. m,

Framgifven af

JOH. JAC» FERBER.

Carlscrona Stad ligger i tn Vik af Öfler^

fjon, på en ftor och tre fmåÖar, genom
Broar fammanhångande, under f6 graders, 10

minuters Polhogd och vid pafs z graders Långd,

Våfter om Upfala Obfervatorium. Dcfs Skar-*

gård beftår af många klippiga, men ock 16f-

rika och til en del fruktbara Holmar, ibland

hvilka de ftorfta åro ; emot Öfter Wercko

,

Fcigo, Storcko, Sinnoren, Långoren och Ut-
långan-; emot Söder Kyrcko och Afpo, imellart

hvilka opna Hafvet inflyter; emot Våfter Saltö,

famt emot Norr lilla Dannemark, Half-oarné

Håfto och Wemo och fatta landet af Blekin-

gen. Berg och (len åro i hela Provinccn yrn*

»ige: Haft-botnen i Viken äger famma lynne

fom landet* få at fnart fagt alla Öarne i Skär-
gården ej annat åro, ån en eller flere famman-»

hängande Klippor, fom upfkjuta utur Hafvet*
Vore deffe ofverah nakne, fä (kulle tracten van
ra få vild och ohyggelig, fom den nu, klådd
fined groda och Lofikog, år til fitt utfeen.da

mångfaldig och behagelig,

$ergei}
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Bergen beftå måft af den i Sverige allmin-

na, dels grå, dels rodagtiga Graniten (Se Herr
Landshofdingens och Commendeurens Baron Ti-
las Vtkaft til Sveriges Mineral~ hiftoria ) eller en
blandning af Qvartz, Fåkfpat och Skimmer,
hvarvid liundom Skorl och andra arter fpela in

(*)." De ofrige fammanfåttas fornäimligaft af
Qvartz och Skimmer allena, och b$ra derfore

raknäs til det Aägte, fom i Sverige fått namn
af Hornberg, hvaraf tvånnc afåndringar finnas

kring Carlscrona, ncmligen 1:0, Qyartz-rådan-

de Hornberg, hvari en torr derb Qvartz utgör
grundämnet, och Skimret val år ymnogt, men få

fmått , at defs blad ej fkonjas, och blanningen

jåmn af fvartgrå fårg och mycken hårdhet.

2:0 > Glimmer- rådande Hornberg, beftående af

bladtgt, gläntfande, antingen blågront eller fvart

Skimmer, fom med flatlidan ligger tått på och
ofver hvarandra, med mer eller mindre Qvartz-.

åmne genomträngdt och deraf härdare eller lofa-

re och lätt fonderbrytligt. I bagge flagen fö-

rekomma ftundom fma Sten-lofsnor , fylde antin-

gen med ^roi, Serpentin-artad Tålgften, eller

med
(*) I en del Granit vid nya Dockan, år Skimret myc-

ket grofbladigt, Qvartxen ej kornig utan i ftora

ftycken af glas-artigt och hälft genornflcinligt åmnev
famt Fåltfpaten antingen hvit och blek eller rod-
agtig med ftora glåntfande planer likfom. fpeglar,

altid kantig eller
<
rhomboidiflc i brottet, likfom kalk-

fpat, De ftörfta Fålltfpats-fpeglar finnas gemenli-

gen uppe pä Bergs-ryggarne, och ej på djupet i dem,
hvareft Skimret har öfverhanden och gör Berget

löfare at bryta. Jåmvål förekommer den röda Fållt-

fpaten ftundom hår i Bergen , men mer pa Born-
holm, ihop och genomflåtad med hårdnad bläaktig

kra eller m öags Trapp.
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med ljusgrön SchorL Små gulbruna kantiga

Jarn-granater 5 fådana fom fordom brotcs vid

Sunnerficog i Småland, finnas jåmvål hår och

dar i Qyartz-rådande Hornbergen. Egenteli-

gen fä kallad Honv-fchifer har jag val ej blif-

vit varfe i Blekingen > men bagge anförda Horn*
bergs-arterna (i och 2) ega likväl ofta 1 å i§

fot från hvarandra afftående parallela klyfnin-

gar, -hvarmed de pä ftup i jorden nedfkjuta *

lom gor deras brytning och fprångning til grund-;

murar m. m. mycket lätt. Sjeifva Graniten

klyfves ock utan fvårighet vid nya Dock-bygg-
naden, med jårnkil, pafatt efter en förut infå-

gad råt linea, och med handkraft pådrifven 5

oaktadt den ej eger dylika Sten-flciljr.ingar. In-

ga ftrykande gångar åro hittils i något Berg
häromkring uptåktc , når jag undantager den
man fordom (kårpat på i dagen, vid Runneby*
fom forcr en fin ljusröd och fet talk-artig jord

,

med dcri liggande lofa Qyartz- (tycken och Cri-

ftaller famt ftora Skimmer blad, utan någon hit-

tils yppad Malm-anledning/ I fafta hållen af et
Berg (1.) 5 fom med krut bårtfprangdes i Carls-

crona, vifte fig forleden Sommar fmä fpridda

körtlar af gul kifig Kopparmalm.
Formodeligen åro alla defle Berg under

jorden fammanhångande , emedan man ej kan
gråfva fynnefligen djupt, utan at mota berg,
hvilke under Hafvet åro täckte med muddcr el-

ler lera, rod eller hvit fand och fmä- ilen , hop-
blandade med, mullen af forrutnade Fuci och
Zoftcrse m. m. (*), och ofver vatnet til en del

nakne,

(*) Coraller «Hér Lithophyta och Snåck-fkal finnas

hår ej pä Hafs botnen.
'

<

\



7 8 ty?& Jan. Febr. Marfr

nakne , andre åter med måtta eller grå$ och tunn

mylla ofverdragne, (amt under den famma, hvar-

reft ofverliggande jorden år fä mågtig, et litet

ler-hvarf> derunder fand med fmå-lten, och om-
fider en mägtigare fl o af lera blandad med fand.

Detta hvarf finnts pä zo fot, fom år det dju-

pafte man hår kunnat gråfva, innan man råkat

berg* Svartmyllan , fom ofverft täcker marken,

år fållan et qvarter, men ofta allennft några tum
tjock , hvari likvål både orter och tråd frodigt

våxa pa fjelfva klippan och utur defs fpriekor,

få at landet i Bleking och kring Carlscrona ,

ehuru bergigt det vara må, år likvål åfven få

bördigt, fom någon annan dermed lik Svenfk

Province^ når Jordbrukaren gifver det en til-

feorlig fkotfeL Hafvets grannfkap och defs for-

M ofvcrflodande på de ftållen det nu aftagit
9

fom af där växande Triglochin &c, igenkännas,

gor defsutom, at gråfet for Bofkapen blir badc
begärligt och deras kott deraf vålfmakeligt (

#
).

Ej heller fakna Skärgarden och falla Landet
kring Carlscrona de behagligheter, fom en för-

änderlig och fkiftande utfigt altid årbjuder ogat*

hvareft Berg och Dalar, klådde med Grås och
Loffkog, af vatten omgifVas, Nakna klippart

gifver fjelf denna blanfoingen en prydnad, och
Flora finner defs flera rum for fig at tätbreda,

fin fägring. Den-

(*) Det år bekant, at mycket Ox-kått om h&ften i

Qarlscrona infaltas och (kickas ät Stockholm, eme-
dan det hår år båttre och fmakeligäre ån på många
andra orter i Riket. En orfak hårtil äf fåkert det,

at Oxarne, innan de flacktas, en god tid förut,
flåppas hår på bete i den få kallade Ox-hagen. <en

half mil från Staden , vid Hafvet.
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Denna har jag flerc Somrar med noje be*

traktat, under <iet jag for mitt Herbarium fam-

lade och lårde kanna de hår vildt - växande ör-

ter. Hvad jag et år forfummade, ville jag ger-

na träffa i blomma det derpå följande, och det-

ta foranlåt mig gifva akt pä tiden, når de blom-
ftrade. Det af Herr Archiatern och Riddaretl

von LiNNé utgifna Calendarium Flora
5
ofverty-

gade mig fedan om den ftorre nytta fädana ob-
servationer kunde medföra, om de pä flere or-

ter anftåldes, och jag undrar, at ej denna, jäm-
te et få lyfande efterdomme, upvåckt flere Ob-
fervatorer på ^Våxt-rikets ärliga ombyten i an-

dra lånder. Aren i?ff, fö &C. til och med
1760, famt cn del af Sommaren 1762, roade

jag mig at uptekna Blomfter-tiden af de väx-

ter, lom nu (kola anföras* Våren 1764 och en
del af Sommaren och Höften 1770 har jag

granflcat de dä gjorda Anmärkningar, och ge*
nom förnyad aktning pä naturen forvifTat mig
om deras riktighet. Climatet i Blekingen och
hälft kring Carlscrona är mycket fkildt från det

i Irfpland. Höften är hår långvarig, våt och
ftormig, Vintren börjas fållan med alfvar for

Jul, ofta år den ganika flcarp, men ftundom lH

mild, at Slådforet knapt varar 3 a 4 dagar i

fänder 5 Våren börjar bittidare, men Somma-
ren år oftadigare ån up åt landet, til hvilket
alt dels närmare belägenheten at Söder, dels

granfkapet af Hafvet,' år orfaken,
l 7TS* Hade vi hår en ganfka kort Sommar, då

alla växter fkyndade med fina förvandlin-
gar mer ån vanligt.

I7fö. Var Sommaren kall och våt. .

*L 175-7,
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1757. Deremot het och torr.

17585 Var en gan&a blid pch fruktbar Sommar*
med måtteligt rågn.

175-9. Nåftan lika fådan.

1760, Kom, efter en kall och hård Vinter, en
fen Vår och foljakteligen fen Sommar.

ljöt* Var väderleken om Våren och under de
forfta Sommar- månaderne fruktbar.

Hvart år har jag antcknat den dagen , da

jag forffc fann någon våxt i full blomma, det

ärt når den allmänt blom ft rade och ej et eller

annat ftånd ..hår och dar. De åtflcillige årens

observationer ( 1760 undantaget, då Sommaren
kom ovanligt fent) har jag fédan for hvar våxt

jåmfort med hvarandra , och deraf dragit K kfom
et medium, eller den dagen, då famma våxt

vid hår vanlig väderlek plågar forft vi! a fig all-

mänt i flor. Och håraf har den följande For-

tekningen upkommit, i hvilken många växter

åro förbigångna, fom i Bleking finnas, men hvil-

kas blomftcr-tid jag antingen ej utrönt, eller ej

noga har mig bekant. Trågärds-orterne , fom
hår finnas anteknade, åro med + markte. Den
fom vill gora fig mödan at jåmfora den hår föl-

jande lilla Dagbok, med Herr Archiat. och Ridd.

von LiNNes märkvärdiga Calendar. Hor* Upfa-

iienfis, inryckt i Defs Ammn. Acad. Tom. IV.

p. 2§7 8cfeqv., lårer finna, at Vår-orterna och

de ofriga den urs*tidens phenoméner vifa fig i

Bleking mycket forr ån i Uplaiad, fom år helt

naturligt* men under halfva Junius och början af

Julii månad, infaller den angifna Blomftrings*

tiden for en del våxtcr nåftam på en och fam*

ma dag på bagge orterna , famt i fortgången

och
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och flutet af Julii manad , blir man varfe, at en

hop växter blomftras några dagar forr vid Up-
fala, ån omkring Carlscrona. Detta år intet

fel i Gbfervationerne, utan hårrorer deraf, at

Sommaren här ned ät landet mindre fkyndar

undan,, än deruppe, hvareft Höften ej år lika

lång och mild fom hår 5 foljakteligen behofva

ej Våxt-rikets fkiften, for en bittida äkomman-
de Holt och Vinter, i detta Climatet häfta få

undan, fom längre åt Norr.

Mars Månad.

Den 1 Lärkan höres*

D. 18. Lycopod. Sefago. Draba vtrnct.

D. 22. Sjon is-fri, kålen gar ur jorden*

D # 24. Myggor fpela.

D # 2.6. + öalantus nlvkL Salix capr<eaé

t April.

D. 7. Gat-årlan fynes. Fjärilar flyga. Islännin-

gar endaft under bufkarne. Gäddan leker*

t). £ Corylus avellana.

D. i4< Marken grunfkas, Vädret blir varmt,
Åfka med varmt, rågn* Grodorna qvaxa.

Stickelbårs-bulken flår ut. Tulipan - bla-

den komma fram. Ranunc* Ficaria. Or-
nitog* luteum. Pulmonar. offic.^ vid Lykeby*
+ Daphne Mezer. Anemone Hepatic. Po-
pulus tremula. v •

D. 1 6. + Primula veris hortenf. + Prunus Ar*
meniaca, Calta paluftris. Anemone nemwoja.

2f. Iberis nudicaul> -H Hyacint, orient.

D f 28. Viola cunlna. ( 17Ö0. den 14 Maj).
. Prunus fpimfa. Primula veris.

F A$rth
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April.
I

D- 28. + Primula auricula. Polypod. vulgäre.

Cardämine praten^

D é 29. Svalan lyftes. Fumaria bulbofa^ per 14
dies floret Mercurial. perenn på Saltö.

Anemone pulfatilla* + GacJhieafi officin. Po-
lytrich, commune. Bryum rurale. Mnium
purpur*

JKt

Maj.

D. 2. Flådermufen flyger om qvållarne. Gö-
ken galer, Oxalis acetofella.

D. 4. Adoxa mofcateli Saxifragå granul. Vio*
la tricolor. Acer platamjd. gronikas. Torn-
baggar flyga.

D. 6. + Bellis perennis. Juncus campefi. 6c ar*

ticulat. Leontod. Taraxac. Glcchoma he-

' derac. Alfine media. Orobus tuberof, La-
miutn purpur. Ribes grojjular. Carurn Carvi.

Tilia europ. flår ut. Näktergalen fjunger,

D. 8 Afcul. Hifpocaft. flår ut blad. BetuLi alba.

Ranunc. aquatil. cl foL peltatis. Senecio

jacobaea, hon blom firar hela Sommaren.

D. g. Myoforis fcorpiojd. Ranunc. repens & m*
ricom. Veron, arvenf. + Hyacint, botryoid.

D. 10. + NarcifT pfetfdonarcijf, Acer platanojd*

Eryfim. Ailiaria <& barbarea. Lycopf. cirvenf.

Chelidon* majus. Orobus vernus* Frågar.

vefca.

D. I l. Alfine fegetal. Geran* rabertian, Rotun-

difoL & cicutar+ + Cicutar, mojchat. Ve*
ronica Cbameedrys , officinaL &C hederifol. Ta-
flackoraa ankomma.

D. i$.
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Maj.

D. i f. Prunus Padus^ Cerafus Sc domeftica. Py-

rus communis,

D. Jö. + Tulipa fyheftr. & -4- gesnerian. 4- Fri-

tilar. imperiaL & + meleagris Myofur. 2^
n/w. Rvizz mediaé Cances plurim<£ Poly-

>od« fragile. Lamiura , blomitras he-

la Sommaren. Anagallis arvenf + Ribes

rubrum & + nigrum. Vaccin. MyrtiHus.

D. |6j Tormentill. *r*Ä Juniper. commun. Fa*

gu^ fyhatka.

D. 18. Convallar* Orchis latifolia^ ma-
culata &C [ambucina* Ranunc- Acris & jfx?-

lyanthtm. Alchemiil : vulgär. Convaliar.

bifol Afpcrula od$rata. Polygala vulgar¥

20. + Pyrus Malus* + Scandix CerefoL

ChserophylU fyheftr'e. -4- Chejränt. Cheiri*

4- & iElcul. Wpocaft. Cicuta vit» rti*

Vaccin* vitis id^ea & u/gimfl Narc ; ^C

tic Thlafpi burf. pafi. Gnapbal. diojc.

D. 24. Salices nonnulla\ Galiuro Aparine. Lito-

fperm. ^Er. Ethufa Cyn/ip, Ranunc. fceierat.

Ächroftic. feptent. ' Synnga vulgär Plan-

tago ImceoL Conval : Polygomt. Lychnis
vifcar. Qyercus I/ex,

D. z6 Rågen börjar växa i Ax.
Hotconia paluftr* /

D. z6. Arbut. Uvaurfi uti Agrums flcogar. Pri-*

mula farinofa, på Slcånfka gråntfea. Troi-
lius europ. ibid.

D, 28. Allium olerac. Cochlear. danica, pa Pro-

viant-Berget. Rhin^nt. Crifia ga/Ii. Tn-
.

F z '

" foL
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fol . pratenfe & . Ajuga pyramidal* i
Eriqphor* polyftach. TrientaL *#r#/?.

Junius.

I). I, Statice armerJa. Jafione n&ntan. Che-
nopod* urbic. murale, album > viride & glaucum*

Menyanrhes 3 /b/. Sorbus aucupar. Hie-
rac. praemorf. Alopecur. pratenf. & genicuL

Sperguhi afvenf. Scirpus paluftr. Cyno-
glo(T7 Potentiltp. Anferin. Anthemis
Cotu/a-, Geum riva/e. Prunella vulgär, Plan^

tago major.

*D. 4* +• Sangviforba 0$?<r # Braffica a/fr^r. Sc

campefir. HK Hefpens matronah H- Pole-

ra o ru"V**7*/. I ris pfeudacor. Lénicera
lojieurn

5 på Verc,k6r
D» 4. Arichufa officin. Paris -4 - Lotus

corniculata.

T). 6. -4- Aqvilcgia vulgär. Cratsegus 0*jw«

* ra»/, Matricar* ChamomjlL Eupfyraf. officin.

Rhamnus catharft. -t- Pceon. offic, fl.
plen*

Berberis vulgär.

D. 9. Hierac. Pilofella & auricula. Rubus idaus*

Potentiil. argentea. Triglochin paluftre.

Latyrus häteroph.

D. 11 . Gerun. pratenfe. Allium urfin* Ranunc.
aquatil. j3. Ervurn hirfut.

D. iz* Chenopod. bon. Henr. Rumex Acetofa

&C äcetofella. Hyofchyamus niger. Scler-

anth. perenn* Wymph^a lutea. Afclepias

Vincetox. Sedum rupeftre. Orchis bifolia*

Tymus ferpyll. PimpineH* Saxifrag.

D. %fi Potomogeton perfol. Arnica montana.

Urti-
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Juntus.

Urtica diöjca* Pedicul. fytmt. Sanicula europ.

Euphorb. heliojcop, Vicia Cracca
, fepium

& fatha,

D. if . Allium fchcenopraf. fativum & O/w* Nym*
phcea Ciflus Helianth. Coraar-um

luftre , vid Vatten-grafven i Wcnts Tråg.

Iiatis tinBQt.xxi
5 i Skargård. Rofa canina,

Trifol. agrar.

D. 1 6. Chryfanth. LeMcanthemum* Secalc CV-

rea/e

D. 1 8. Centaur. Cyanus. I ris german. Philadelph#

nri*. Siiymbr. Sophia. Veron. Beccabnng,

Adonis annua. rftbr* Vicia Faba. Ga-
lium uliginof. Latyrus pratenf Sedum atrt*

Lilium bulbifer.

p. zo. Sium latifoL + Salvia officin* Sambuc.
nigra. Efilob* anguftijol. Aftiagal.

F 3 phyllos.

(*) Sänings-tiden ar i Bleking på åtfkilliga orter oli-

ka, och (ker den dels pä anledning af jordens bc-

fkaffenhcc, men måftedeis efter Faders bruk. $&m*
mar-ragtn fås vid Larimå&fb-tiden i Augufto, och
mognar at (kåras i Julio, aret derpå. Den gifver ftor--

fta Halm och Ax.
l^inter -rågen fås ungefår vid Miohaelis* alt forns

andra Landt-göromåi dertil Icmna tid, och Skör-

das något fenare ån Sommar rågen. Har ej få

ftora Halm och Ax, fom Sommar- rågen.

Var-rågen fås i 3:dje, 4*.de eller ftte veckan for

Midfommars-Gagen, och mognar något torr ån Vin-
ter-rågen, Defs Halm och Ax åro minft : han gifver

minft i fkeppan , men ikånafte Mjölet.
K orhi och H'afra fäs famma veckor fom Vår-

rågen, eller olika pä olika Milen, efter gammal
plågfed.
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Junius.
'

phyllos. Steilaria nemorum, vid kunneby vå-

gen, litet for Oxhagen. Linum perenne,

P. 23. Fumar. officin* (1760 init. Jul.j. Me-
lampyr. nemorof. & crifiat. Malva rotun~

difol, Galium boreale. + Lilium martagon.

+Tagetes patula. Scutellar. galeric. So-
lidag virg.

P* 2f. Tragopog. pratenf. Spirasa Filipend.

D, 27, Scabiofa fuccifii. Diantus barbat* Po-
tentill. reptans.

P, 28. Latyrus odorat. Achill^a MillefoL Ru^
bus ca/ius. Rofa gallica. Rosmarin.
Ruracx britannic. vid Runneby A. C-.irex

diojca y panicea, limofa, &c\ Stachys fylvat.

& paluftr^ Cucumis Diantus deltoid^

Afp wag. officin. Osmunda lunar. på lilla Dan-
nemark* HumuL LupuL vild pä Schcrfva.

P # 29. Gladiol. commun. Delphin. Confol. So-
lan. Dulcamar. Papaver Rbtgas + & fom-
nifer. Marrub : vulgäre,

P, 29, Scabiofa arven], + Lychnis calcedon.

Piium fativ. Campan. perficif. & rotundif.

Lyfimach* thyrjiflor. vulgär, 8c nummular.
Spiraea ulmar* Ononis fpinofa. Galium ve-

rum. Anthirrin, Livar* Liguftr. vulgär.

Chfyfantht fegtu Thalictr. flavum, på Afp<5

P, i. Convolvul. (trvenf. Lonicera Periclymen*

vid Håfto och pä Wercko. Lichcn rm<*

giftr. wcifer* pafchah pyxidat . pulmmar , & pu-

flulcit*

1

\
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ftulat. Lepidium fativum. Agroftemma (?/-

thago. Hypcrir. ferforat. ~
.

Julius.

D. 2. Verbafc. Thapfus & nigrum. Scrratul.

tinftor. Lytrum Salicar. Liguflic. Levrfl.

D. 5 Cucubal. Beben
, pä Saltö, Polygon./w

y?^7r. ampbib. &c aviculare. Raphan. y^r/V.

D. 6. Hierac* paludof.? roa vivipara & trivialis.

Valeriana diojca. Triglochin maritim. Fe-

ftucx vari*. Lolium perenne. Cynofur*

Phleum pratenf* Gen tian. Cenfaur.

Artemil. vulgär.

D
t

8. + Lupinus varius. + Trifol. M. ^Er.

Epilob. birfut. Urtica ftlulifer. + Paiti-

nach. vulgär. -4-Daucus Carota* Semper-
"viv. .

teftor. Senecio vulgär. ~f- Åchill #

Ptarmica. + Hyflop. officin. + Matricar.

Parthen. -f- Conandr. fativ.

D. 10. Anethum graveoi. Centaur. Jacea. Jun-
cus conglomer* + Lychnis coronar. Tilia

eurvp.

D. 12. Agrimon* eupator. Lilium candid. Leo-
nur. Cardiaca. CalenduL officin. Datur.

D, 14» Arenar. rubra. Linum Radiola^ vid Gull-
* bcrna Strand. 4- Lavand. Spica. Cnicus be-

nediB. Vaccin. Oxycocc, i mellan Broms och
Abrams-ång* Drofera longifol. (ibid.) &
rotundifol. (ibid \ Lcdum paluflre y ibid, &
ad Agrum.

D. 16. Tanacet. vulgär. Hierac. umbellat.

D. 19- + Ruta graveoi. + Diant. Caryepbyll.

Angelica fylvefir.

F 4 D. 22.

i
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Julius.
D. Hh Ceraft. pcrfciiat. Eryfim. officin. Sj-

napis arvenf. Polygon. Biftort. i Agrums A.
4- Melifla 0cm, + Malva Alcea 6c bör-

tenfts. Bidens
3

partit, vid Räby* Veron.
fcutellat. ibid. Ghryfanth. r^ra».

D. Z4. Sonchus oierac. Carduus marian. Echi-
nops hemiipbaer. Arétium Lappa. Cucu-
mis fatha.

D. 2.8. So anum nigrum. Medicago pofymorpb.

Erica vulgär. HK Mcnta orifpa.

Auguftus.
D. 4. Eupator. cannabin. + Aconit. Napellus*

Sedum Teleph.

D. 7. Origan. Majoran. Ocymum b0Hc*

I}, io* Mcnta aqvat. Glaux maritima^ vid Gul*
berna Strand* Aftcr tvipoL

D. 15. Nicot. Tabac. + &C glutinos.

D; iä. + Tanacet. Balfamit. 4- Scotfconer*

bumil. 4- Sacurega hortenf. Inula Helenium*

Anthirr.- Or0/^. Beton. Officin, Salvia

Hormin. Solan. Lycoperf. Tcucr. fcordium.

Sonchus fpwof. 4- Hcliotrop. europ, 4-

Aithaea offic 4- Nigella damafc. + Ga-
lega officin. 4-Tropseol. minus.

D. 17. 4- Scabiof. atropurp. 4- Cochlear.

4- Mirab. Jalappa.

D. 2i Artemif. Abfinth. & pontic.

D. Z7. Cochlear. danica, altera vice*

September,
9

D. 4. A fler chinenf

QBober.
D- 10 Fucus veficukf*

FÖR-
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FÖRKLARING,
Huru vida

Luckt af Hampa fårdrifver Kdl-mafk
j

Af

OLOF GERDES,
Ordin. Landtmåtare i Upfala Lån.

o

Ar 1743 eller 1744, läfte jag uti en tryckt

Skrift, at luckt af Hampa fordrifvcr de

Fjärillar » fom fatta fina, agg pä Kal -bladen

(Papilio Brasfic*, Faun. Svec. 103 f) hvaraf de

fa kallade Kål-mafkar upkomma, fom ofta alde-

les upåta aHa bladen 5 hvarfore tilflyrl•c tes , a.t

få .Hampe-fron omkring Kål-landet, dä Kålen

ifrån defle Fjårillars agg blefve befriad, eme-

dan Fjårillarne ej fkola tåla Hampans luckt*

Och (om jag forledet är, uti Boken, kallad

JSfatur-forfkaren , fidan 39, åter fann Hampans
verkning i denna affigt vara berömd 3 men mig
af några forfok år. bekant, at faken helt annor-

lunda förhåller fig, har jag trodt min fkyldig-

het vara, at mina forfok hårom, til KongL
Vetenfkaps Academiens mogna ornprofvande

ofverlåmna.

Då jag, år 1 744, var blefven Landt-hus-
gällare i Tierps Socken vid Bjornbo, och dar

inrättat en Trägård, var jag intagen af den
mening, i anledning äf det jag låtit, at Ham-
J>e-luckt var mågtig at fordrifva de fkadelige

iCäl-fjårillarnc ; derfore beiådde jag liflerne om-
kring Kål-landen med Hampe-fro > men blef

icke litet harmfe, då jag årfor, huru Fjårillarne

F f icke
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icke defs mindre på vanligt fått fig inftålde 1
och fatte fina agg, hvilket gjorde mig förfa-

krad , at denne tanke var falik.

Några veckor derefter, hemkommen ifrån

mine Äenhets- förrättningar, gick jag in i Kal-
landet , at fe huru min Kål vifte fig, hvilken
var fri ifrån Mafk och fåg vål ut* men jag

bief ock tillika var fe en itor myckenhet af

fmå Foglar, fåfom Bofinkar
( Fringilla Ccelebs

,

2jz ) Hämp! ingår eller Hamptickor (Fringilla

Cannabina , £40) &c. hvilka, rädde for min an-

korn (t , flogo bart. Jag trodde i början, at

de endaft fokte fkugga under Kålen \ men om-
fiier föll det mig in, at närmare underfoka or-

faken tii deras viftande på Kål -landet. Jag
pick fåledes dagen derpä, och lade mig fakte-

Hgen bakom en Hack; da jag med ftorfta nö-

je fick fe, huru defie Foglar hoppade på I<Lål-

bud :n o h noga v? fi terade hvart Kal-hufvud ,

fii ut bart flockade hvar Mafk de ofverkommo ^

trodde i '";ed,$ . ei utan grund, at defie Foglar

v i\'0 diti
9ck^de af Hampan, hvars fron for dem

åra fmakéflefc* i men at, dä Kålmalkar tillika

vifa fig, blil^a de deras rot

Året derpå , fåddes ej Hampefro omkring

Kål-kndet, på det jag (kulle årfara, om Fog-

larnes tiiträde
, Harrprde af Hampe-lukten alle-

na; och fom de (Te Foglar likafullt inftålde fig,

få detta fdfri de följande åren, och hollo Kålen

ren ifrån mafk, fä foreftålde jag mig, at mera-

nåtnde fmå Foglar, utan at blifva lackade af

Hampan, på alla Kåi-land fig Ikulle infinna* 1

, rnen

l flM

1
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men fick ny ofvertygelfe , at Hampan år råt-

ta orfaken til forfta inftållandet, när jag
f

ef-

ter ankomften til Upfala, år 1757 , forfta Som-
maren , då ingen Hampa var fadd i Trägårdehj

led fkada af Kål-maflcarnej men, fedan jag &-

ret derpå fädt Hampefro vid Räl~!andet, infun-

no lig berörde Foglar, hvilka fä detta fom de

flere år jag i Upfala bodde
,
gjorde den åftun-

dade nyttan * hvaraf deri flutfats med fäkerhet

fynes kunna göras: at det år nyttigt få Ham-
pefro vid Kål-land, men at det ej år nödvän-

digt at gora det flere år å rad ? mindre årligen,

utan, fedan Foglarne en gäng åro ditvande

,

infinna de fig årligen, til icke liten nytta for

en Hushållare.

Herr Archiatern och Riddaren v, Linn6, har

twjedt föregående Rön för ganfka fannoiikt y men
fruktar dock, at det ej altiä haller flrek> emedan

någre Bönders, defs grannars
, Kål, förledet år nå*

flan aldeles förjlördes af Majk , ehuru deras Hnmp*
åker låg tått vid Kål-landet

^ få, at Hampan häng-

de öfver Kålen på ena fidan , och ehuru Fring iIU
cannabina y til oråkneligt antal, dageligen infunno

fig på Hamp-åkren. Han råder darfor% ät man ån
ytterligare bör förföka detta medel , och at de

\ Jom
hafva i Bur lej-vande Fringillas

( Bofinkar , Hämp*
lingar eller Hamplickor) ville förfåka, om de åta

Kdl-mafkar, hvilket ej ånnu år til fullo afgjordt.
Atminftone fer man håraf\ at Hampan ej med fin
luckt gör något til faken.

. . BE-
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BERÄTTELSE,

/ Weflerbotten bruketigt fått at up-

muddra Bdt-leder uti Älfvar och

Å-mymmgar

;

'

. 'i";

v

V
;

,..',V ^ . i:

FREDRIC MALLET,
Adr. Obfervator Reg. i Upfala.

Under mitt viftande i Wefterbotten , år

ij69 y blef jag underrättad om* et artigt

fått at upmuddra Båt-leder uti Älfvar och Å~-

mynningar, eller at få laga, at Älfven mä fjelf

upgrafva eller utfkåra (ig itorre djup , pä de
Hällen y dar det behofvcs. Vid Vårens forfta

begynnelfe, beftros Ifen med afica eller fand v
efter den led man vil hafva Älfs-botnen up-
renfad. Dåraf fortares eller uptinar Snon och
Ifen förr, ån på andra ftåilen, få at dar blir

foritopning, uti hvilkcn Sno-vatnet om Våren
börjar rinna, fom fororfakar en Ström och graf-

ver på Älfvens botten» Når Is-gangen börjar,

flyter Ifen gemcnligen i famma fåra, bårar på
Alfs - botnen alt mer och mer, famt gor den dju-

pare efter den våg, hvarofver Ifen blifvit be-
ftrodd med Alka. - Det-fårftar (ig, at vid in-

fallande Sno, då Afkan _betåckés , eller vid to

af vatten affkåljes, bor ny Afka elle^ Sand på-

ftros ofver det ftället, fom fkall muddras. En
fädan muddring (kal vara brukad med fordel

vid Kemi-ålfs utlopp, famt vid Kräklund, tii-

horigt



horigt Commlniäern uti Nedre Torneå Soc-

kel.

Man brukar ock famma fått at afleda vat-

tubåckar, eller komma dem at taga en ny våg,"

när belägenheten uti Naturen det tillåter, och

hogder ej hindra det. Når dags-medjan bör-

jar verka, ftros A (ka, eller, i brift dåraf, Sand,

efter den våg, dit man vil leda värnet. Snön

fmålter dä där förft och lämnar rum til vat-

nets afrinnande , fom vidare (kar fig ned i

jorden och formerar en rånnel , dit vatnet ifrån

defs förra led drager fig, hälft om man med li-

tet arbete underhjålper , där det behofves. Så-

ledes läter man Naturen hjälpa lig, at grafv-a

och befria Åkrar och Ängar ifrån Vatten*

fjuka.

rättelser.
I

1770 ars Handl. 4:de quartalet.
Pag. 313. lin. 31 p. 31 70. leg. p. 317.

Ibid.' lin. 32. adjlringend- leg. adftringmdo.
Ibid. hn, 33. retaxae tum leg. relaXatum.

. Ibid. lin, 34. d. kg. dt.
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Kongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
FÖR MåNADERNE -

.

Aprilis, Majus, JUNIUS)

År 1 77 1»

PRiSES t

Herr ANDERS BÖTlN,
Kammar* Rad.

,,rr
'

•"
r

^
1—^—«—;— _ «

Om Grdnfen imellan Sverige och Nwrlge*

At förbigå den ofvcrcns-kommclfe, fom fkal

vara gjord imellan Broderne Gorr och
Norr, Yhörs Soner> af Förniotherfka

Ätten, om Landa-delning dem imellan II-

G rer

(*) AflefT. BiöRKERS Kåmpadater och £uttdin Nor-
regur, pag. 4,
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rer den åldfta underråttelfen , om Grånforne i-

mellan Sveriges ock Norriges Riken, vara det

hos Sturluson uptecknade fvar, fom en för-

nam Bonde vid namn Brinjolfur Vlfaldi gaf
iNorfka Konungen Oluf Haraidsfon ,

nemligen,

sdt Gåtha Elfven hafver radt alt ifrån Wenern til

Hafsy men Norder - markerne alt in til Eda Skog

ock derifrån Fjällen Köbler alt Norder til Finmar-

ken (
#
), Han berättade ock > at ymfe hafva 6f*

verträdt pd de andras länder : Som det ock for-

hållit fig y ty Svenfka Konungen Eric Emunds-

fon lade under fig hela den Veftra delen med
Hafs-ftranden Nordan for Gotha-Elfven til Svi-

nefund , räknade det til Vefter-Gothland och
fatte derofver Jarlen Rane den Gothlke, fom
ftyrde landet och tog (katt deraf (

#*), Hvar-
efter Norfka Konungen Harald Hdrfagre för-

de Krig, til defs åndteligen Rane den Gothfke
blef flagen, dä Harald' lade under fig hela

landet pä Norra fidan om Elfven och Veftaii

for Venern tillika med Vermeland (***).

Efter Konung Harald Hårfagres dod

,

®ch fgdan Norrige imeilan defs mänga Söner
blifvit delt, lärer fä vål Vermeland , fom den
öftra vid Venern belågne delen äter kommit til

Sverige, men den Veftra delen vid Hafs-ftran-

den blifvit qvar under Norrige, fom kan {lu-

tas af den delning, fom gjordes ofver Norrige
efter

(*) Heims KringU , Tom. L pag* 443. Gaot-Elfur
hefur radit fra Wseni til Saevar, enn nordur mar-
kir ti! Eida Skogs enn dadan kilir, alt nordur til

Finmarkar.
(**) Heims Kringla^ Töm. L pag. 87.
(***) Ibid, pag. 91.
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efter Konung Olot Tryggtfons dod , imellan

Oi^oF Skåthmung, Kong Sven i Danmark och
Eric Jarl y då Ranarike, eller den Veftra de-

len ifrån Goth-Etfven til Svinefund kora, jäm-

te 4 Härader uti Tronhiem, med Romsdalen
Norr och Söder- M5re, på Oluf SkUkonungs

del , men Markalandet eller deii Öifcfa dclea

namnes intet, efter han tvifvels utan ägde dec

förut *).

Når Olof Haraldsfon eller den Helige un*

derlagt fig Norrige* tog han afyea m denna
Veitra delen eil/er Ranarike Änteligen hlef

dock fred och förlikning Konungarne iitieilail

fluten (***) med den Landa-delning fom af ål-

der emellan Sverige och Norrige varit (+;. Hu-
rudan denna Landa-delning egenteligen varit,

fynes båft af det påltående Norfka Konungea
Magnws Barfot gjorde, dä han ville tilågna fig

alla de Bygder, fom Vefter ut ifrån Venern
belågne voro: nemligen, Sundal och Nordal,
Vear och Vårdyniar och alla de Marker och
Skogar, fom dertil ligga ("fl"). Men vid de

3 Konungarnas Mote i Kongihåll, nemligen,
Inge från Sverige, Eric Svensfon från Dan-
mark och Magnus från Norrige, bleffrid flu-

ten, då Konung Magnus fick Konung Inges
Dotter Margareta Fridkolla til Gemål, och
Markamånnerne eller Invan me i färenåmde Hä-
rader hlefvo under Sverige, efter fom orden ly-
da, at hvar och en af Konungarne fkulle be-
hålla det Rike, fom deras Fader for dem beftin

1 w
.

G i
.

•

• tit

(*) Heims Kr. Tom. 1. pag. 372 (**) Ibid* pag.

445-. (***) Ibid pag. 5-29, (f) Ibid. pag. $$3*
(ii) Ibid. Tom. z. pag,
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tit hadp (*). Markaland år det kalladt, efter

det år mera jåmnt och Skog-vuxit, ån det vid

Veftra Hafsftranden belågne landet, fom med
mera Rerg år upfyldt

Således forblef denna Grånfen måftedels til

16fS och 1660 årens freds flut, då den Veftra

delen eller Bohus-Lån kom under Sverige, och
kallas derfore ånnu aj

7 Allmogen ner i landet

,

Sven&a Norriget. Ar 166 \ upgicks Grånfe-

linien ifrån Svinefund til' Hifon eller Hångfon i

Norra Kornfjon. For den ofriga delen af Mar-
kernas, eller^fom det nu kallas, Dahls Lands
och Vedbo Härads Grans, upgicks och Rorla-

des linien år I7f£, efter den i Stromftad är

17 fl flutne Grånfe Traftaten, fom måftedels

tagit den förut varande håfden, defla Riken i-

mellan, til grund, och ftannar denna Grans i

Sahlholmen, där Vermeland begynner.
Efter förenamde Brynjolfurs beråttelfe,

(kulle Grånfen gä Norder ifrån Markerne til

Eda Skog. Det år vanligt i gamla Grånfe-be-

(krifningar, at de allenaft upnåmna de förnam*

ita, ibland nog långt ifrån hvarandra belägna

marken: troligt år, at denna Eda -eller Öda-
Ikog dä icke varit bebodd (***) Ehuru det

år någon tvid om landet i förra tider varit Folk-

rikare ån nu, få iärer det dock vara oftridigt,

at nåra in til de lic grånfor år det nu mer be-

bodt ån diu hvilket tyckes kunna (lutas af Stur-
eusons ord, då han berättar om de derofver

anftåldc

(*) Heims Kr. Tom. 2. pag. %%Q.
(**) Confr. Heims Kr. Tom* 1. pag. 330/
(***) Ibid. pag. 88. Eida-lkog

?
jkk i öiverfåttningeti

Öda«&Qg«
>

/
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anftålde refor, fåfom at Harald Hdrfäger gjorde

fig refefårdig ifrån Romarike Öftcr ofver 0da-
flcogen och kom fram i Vermeland (*). Äfven
af Skalden Sigväter s befvårliga refa forft of-

ver Elfven (Glåmman) få ofver Eda-ffcog

Denna Skogen Norr om Eda Soclen kallas nu
Tolfmile - fkogen , och år ån i dag på båda fi~

dor om Grånfen nog gleft bebodd af Finnar ,

fom i förra Seculo fatt fig ned derftådes och
utvidgat fig på bada fidor om grånfen.

Sedan Ingiald Illråda, den fifta Upfala
Konung af Ynglinga-familien

,
gjordt fig, me-

delrt Fylkes Konungarnas innebrånnande och ut-

rotande, hos Svenfka folket få forhatelig, at han
vid Ivar Widfamnes annalkande icke väntade af

fina Underfåtare något låkert biftänd, och fat-

tade fordenfkull det beflut at han låt bränna fig

fjelf inne tillika med fin Dotter och Hoffölk

;

fä kunde af Allmogens fattade hat til Fadren,
ej eller Sonen Olof komma pä Upfala Thron,
fatte fig fordenfkuil, med dem honom följa vil-

le, ned i Vermeland, högg bort och upbrånde
Skogen, upbrukade landet och gifte fig med
Solva , Halfdan Gulltfånds Dotter från Soloer

(
###

), hvarigenom defs Son Halfdan Hvitben

blef Konung ofver Soloér* och efter Brödrens
Ingialds död, åfven ofver Vermeland, rådde

jåmvål ofver Romarike, en ftor del af Hedmar-
ken , Thoten , Hadcland och Veftföldei% Så-
ledes kom Vermeland at hora til Norrige, til

defs Vermelånnmgarne, i Konung Olof Ger-

ftada-Alfs tid, vande fig til Svenfka Konungen
G 3 Eric

(*) Heims Kr. Tom. I pag. 88.

t**) Ibid. pag. j©8. (***) Ibid. pag. fj. et fcq,

i
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Eric Emundsfon och ^åfvo honom flcatt

Den for Ila Norfka Envalds Konungen Harald
Hårfager lade val Vermeland åter under fig

?
men

eft er des dod, under Sönernas bullerfamma Re*
gerin?, kom Vermeland åter tilbaka til Sveri-

ge, hvavmed d t alt fedan varit fammanbundit.
Vermeland är val med Berg och Skogar

nog upfvjdt , men Fjäll i den råtta bemårkelfen
finnas icke där i landet, ån mindre några Fjäll-

ryggar, (om {kulle kunna utgöra naturliga fk il—

nåder, få^edes var det Håfden, fom vid Grån-
(e-Tra&ate* s upråttande i Stromllad, åri7fr,
togs til grund, hvarvid ganfka många tviftig-*

het r firekommo, men ej af fårdeles vårde, mer
ån den endi om Kope fkogen, hvaraf Svenfka
Bonderne på Moraft hade ofver Hundrade år

futit i besittning; men når det å Norfka fidan

viiies med Origkiale - Documenter, at ^-rdel af

denna Skog är 1460 gått i byte Norfke Syfkoa
imellan, famt et Kopebref af år ifop, for f:dje
delar af famma fkog , i mellan i;ne Norfka Mån,
jemte en fednare Norfk Dom, at frdje del til—

hörde Norika GSrden Guftad och f:dje delar

Norfka Gården Tranum, få fans Norrige aga
den åldfta bevifliga håfden, och at det kop ,

fom Undcrfätare af det ena Riket flutit med
Underfåtare af det andra, om en vid G rånfen

liggande Skogs-traét, {kulle med Kope-ffcillin-

gens återftållande gå tilbaka. De ofriga tviftig-

heter voro mindre betydande , och tilågnades

den> fom fyntes aga båfta fkål, men når fkå-

len voro ä båda fidor lika oviffa, deltes tvifte-

parken i tu, eller lottades derom, fåfom det

fkedde

(*) Htims Kr. Tom. I. pag. 6u
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flredde om Elgeklinterne, hvilket och var det

enda flålle, fom på det fåttet afgjordes.

Ehuru inga Bergs- eller Fjåii-ryggar varit

for Vermelands-gränfeq at följa, få finnes dock,
at håfden fom oftaft ftannat vid naturliga kän-

nemärken af Holmar , Uddar , Sjöar , Backar
och Vatudrag, Berg och Kullar &c. fom alt

blir tydligare, om Grånfe-liniens förnam (ta ftråck-

ning (*) i korthet uprepas, fom går ifrån Sahl-

holmen ofver Sjon ftora Lee åt öftra andan på
Måswiks-oen , Trollon, åt Udden Konenebbe
kallad, få ät Motorps-Roferne och Bergekiår-

net och vidare ofver Skogs-marken och Bergen
Joareknatte^ Galtedals-högden och Hviteherg

,

belågne på den (ido-ryggen, fom år imellan de
vatnen fom gå åt Venern och de fom rinna åt

Örjef jon och Fredrichshall , til Morkefund* Se-

dan går Grånfen ofver Stenen i Grindefors

uti en från Romfkogen kommande Båck, Ste-

nen vid Oxkårnet , Öftra Rommungen , Veftra
Grindefors i den från Romfjon kommande Bac-
ken, Porskårns - Rofet , Blekerkårnet til Tuf-
van , en liten Holme i Tåkfjon: derefter följes

det i Taken eller Tåkfjon rinnande Vattendrag,

alt til defs början ur Holmfjon och til Rofet

på Hynneheden* Derefter til Millan Linbro-
vatnet, och följes få det Vattendraget, fom der-

ifrån kommer, genom Fifkvatnet och ofver Tan-
fjon til Lerviken , få til Rodehall vid den ifrån

Rombole-fjon kommande Backen* Vidare ofver
Helgefjon til Blekerkårnet, få ofver Södra ån-
dan af Holmfjon til Ahrekårnet, åt Skärgårds-
knatte och ofver Norra Lerfjon til Örebacks-

G 4 Rofet

(*) Se Chartaa, Tab. I, uti nåft fåregående QvartaU
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Rofet och vidare til Vrängs Elfs-Rofet, fa tvårt

ofver Vrängs - Elfven , Våxan och Biiian, alla

ifrån Norrige kommande Åar, til Klofflens-

Rofet vid Billan, och vidare til Storon i Ut~
gårdsfjon , Lyskårnet

, Skålfjo- Ofet , hvareffc

Tolfmile- fkogen nu vidtager, pä hvilken Grån-
fe-linien gar ofver öftre andan af Sjon Vårilen

tji Cronehall, få ofver Ingersvad i Rotna»åen til

Afkogs-berget^ få ofver Nyckel-vatnet och ö~
ftra åndan af S6dra Rogden til Mmllhoga-klint,

Backfjo-berget , Holmen i Norra Rogden til

Råberget , hvilket ligger på hogden af den fi-

doryggen , fom år emellan de vatnen fom rinna

åt Venern och de fom rinna åt Glåmman, At
Grånfe-linien hittils gått ofver de vatnen, fom
rinna åt Venern, det vifar, at hogden af denna
fidorygg år pä veftra fidan, dock måtte den
icke vara mycket högre ån landet på fidorne ,

åtminftone långre ned midt for Vingers Skants,

emedan det {kal hånda ibland om våren > at Glam-
man flödar få ftarckt, at defs vatten går ofver

til Nåfi-fjon , fom ligger allenaft en half fjer-

dings våg från Vinger, och år begynnelfen til

Vrangs-Elfven> fom rinner ät Venern.
På Norra fidan om Råberget går Grånfe-

linien åt Elgeklints - Rofet l och fedan ofver

Midflcogs-åen, Veftra Krokfjon, Hal-åen vid

Kårnfund til Backe -klinten och Bafjon. Des-
fe vatnen rinna alla åt Glåmman i Norrige

,

hvaraf år klart, at hogden af forenåmde Sido-

rygg hår måfte vara på öftra eller Sven(ta fi~

dan. Sedan ftryker Grånfen ofver Holje-åen,

Ryfjo^ bäcken, Örkårns-båcken-och Varan, fom
alla rinna in i Clar-Elfven

?
och å^teligen går

han

*



$fcfi. Apn Maj\ Jun* 103

han ofver Tryffel -eller Clar-Elfven vid Sandkål-

leforflen til Kålle-grafven , fom år en fm al och
djup med tjock Granfkog bevåxt Dal, hvareft

på Svenfka fidan Vcrmelaod andas och Vefter-

Dalafne vidtaga.

Af ak detta lårer vara klart, at Grånfen

for Vermeland icke följer någon Bergsrygg.

For Vefter-Dalarnc begynnes Grånfen emot
Norrige uti förenämnde Kållegrafs Öftra ånda,

och går i Öftra fidan af Berget Bårviggen el*

ler Rumus-åfen ofver lilla och ftora Tand-ån,
Tamt ofver ftora Moberget, hvareft Land-ryg-
gen träffas, til Våtudalsyun, fom är et ftålle i

Lor- eller Weftra Dal-Elfven, hvareft vatnet

nedan for en fors ftannar och löper tilbaka, få~

fom uti en hvirfvel: derifrån ofver Veftra Fa-

xefjåil, hvilket år det forfta Fjäll, fom ; Gran-
fe-linien träffar, til Millan-Faxef jåll, deréft Ve-
ftra Dalarne uphora och Sårna Socken i Öftra

Dalarnc begynner. Ifrån Millan-Faxefjåll gar

Linien ofver Tändan, Girån, Bergån til Brat-

tefjåll, få ofver Lorån, DrefFjållet, Drefån til

Herjehågn^ Alle deffe åar med flera utgöra med
iitt tilfarnman-lopande den veftra armen af Ve-
ftra Dal-Rlfven, fom linien gick ofver vid Vå-
tudalsyun.

Ifrån Herjehågna ftryker Grånfen ofver

Herje-ån, Sjon Flotaingen, lilla Skårvagen, Sm-
pu-ån, Gutu-ån, Valan, Grafvelfjon och Södra
Vonfjon, til Fjället Vonfjoguften, dar Serna
Socken i Öftrc-Dalarne åndas och Herjedalen
begynner.

Ifrån lilla Fjället Vonfjoguften går Riks*
grånfen forHerjedalen ofver Veftra ändan af Sjon

G j Råg-
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Ro<?gen, Skebrofkaftet, öftra Muggfjon, Vi-
gelflbiftet och Borgar-ån tii Rofet på Rutef j ål-

ler. Hår träffas ock både Landryggen och Fjäll-

ryggen, och blir fåledes det ftåile, där Kohlen,
efter forenämde Brynjolfers utfago, begyn-
ner at gora Grånfe-fkilnad irnellan Sverige och
Norrige*

Förut räknades Öftcr-Dalarnes Grans ifrån

Hcrjehägna til Solleron i Fåmundsfjon , och
H erjedalens derifrån ofver Fåmundsklof och Vi-
gelfjållct til Ruten, hvarigenom den forr om-
rörde Sidofjäll-grenen öftcr om Fåmund blef

pä Svenfka fidan liggande* Men når, år I7fi,
vid Grånfe - Traftatens (lutande, ifrån Norfka
fidan gjordes det päftående at återfå Serna Soc-
ken, fom under Kriget år 1644 kom under
Sverige > dock hvarken vid Freds-flutet år 164^
eller federmera blifvit i Freds-traftaterne nämnd
och formeligen cederad , få blef då genom vån-

ligit ofverens-kommande flutit, at Serna Socken
med Hede och Idre Byar fkulle blifva qvar

under Sverige, och allenaft, genom linien från

Herjehågna til Vonfjoguften , Skogarna vid Få-
mundfjons öftra fida fkulle kommartil Norrige,

Rorås Kopparverk til underftcjd* Defle Sko-
gar kunde Idre-boerne icke gora fig någon nyt-

ta af, for den ofvannåmde Fjällryggs -grenen

{kull , fom ligger irnellan Fåmundfjon och Idre,

på annat fått än genom Kohlning for Rorås;

och emedan de nu fom forr få betalning for de

Kol de derpä bränna och fora til Rorås, fåfora

de och vid vår dårvaro berömde Rorås-boerne

for ricktig och efter aflågfenheten proportione-

rad betalning, få hafva de genom denna Linien

allenaft
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allenaft förlorat Fiflcet i åtflnllige Sjöar ochKårn,
famt rättigheten at pä Fjällen jaga efter Vild*

Renar.
Herjedals-boerne rniftade ock, genom Ii-

nien frän Vonfioguften til Ruten, det Land-
jftycket, fom begripes inom linierne frän Sol-

leron och Fåmundsklof til Ruten, ochderifrän til

Vonfjoguften, famt fåledes det Fiflce de idkat

förut i Norra Vonfjon, Roaften, Fåmund och
Veftra Muggfjon.

Innan Serna Socken är 1 644 kom under
Sverige, var den Annex til Elfverums Paftorat

i Norrige* och fäledes var dä Grånfen i mellan

Öfler-Dalarne och Norrige pä den obebodda Sko-
gen imellan Elfvedals och Sårna Socknar, val

8 å 10 Mil ifrän nårmafte Fjåll-ftråckning vid

Fåmundfjon.
l!/ ti Tom, I; Cap. 16, pag. 485- af Atlan-

tica berättas, <cat uti Vcfter-Gothland , under

5,f7 hogds graden, ligger Sevohundari, Seva-

„fjon och Seva-berg fom år forfta begynnelfen

5,af detta flora Berg ( Plinii möns Seus eller Se~

*»vo 3
initium GcrmanU) ftigiindes ak ånda Norr,

^och når det kommer til den 58 hogds graden
„til Gaut-Elfven (*), gifver det en bugt at

j,framflåppa vatnet ifrän Sion Venern. Det!

„nåmnes Sevo imellan Vermeland öch Norrige:
ji,under 6o§ grads hogd, åren defs gren, fom kallas

,,Seveberg, och en flor Ström vid namn Seve-

5
,ån (*#) , fedan under 6?. graders hogd , år Sevo

5,

fom

(*) Guthali apu<ä Plinium et Solinum. Atl. Tom. I.

pag. 486. (**) Efter den til Atlantican hårande
Chartan

;
(kal denna An vara på 10 Mile-lkogen,

fom ar imellan Dalarne och Vermeland.



io6 1771* Apr. Maj/ Jun.

* 5
fom ock kallas Svevo-fjåll, Sveco-fjåll (

#
)

3?vid Lyby-fjåll imcllan Heruldsdalen och Nor*

wrigc

Sedan up i Lappland ofvan Sava-floden och
Sjon vid 67 Graders Hogd kallas et Berg Sai-

vowari
Uti Atlantican fä val fom eia fednare ut-

kommen befkrifning, hålles fore, at de vårfta

Berg och Fjällar, fom S:t Olof for ofver ifrån

Norr ige til Sverige, Säfs-ur , ( Sevo Mons ) flkul-

le vara vid Grånfen imeilan Sverige och Nor-
rige belågne. Men vid närmare efterfeende af

beråttfelfen hos Sturluson om Konung Olofs
Refa ofver Såfs-bråten ("f } finnes tydeligen, at

han farit förbi Borgund och lagt in i en Vik
vid Valdalen, dar han lemnade fina Skepp,
och når han med mycken moda lagat våg genom
>,Såfs-ur eller Såfs-bråten ) , at han med
^Häftar kunde komma up på Fjället j fortfatte

,,han fin Refa derofver, til defs han kom til en

$,ort eller enftaka By påLefiiar ?
fomEnbo kallas.

Lefllar

(*) Lårer vål menas det famma, fom nu heter Svacka-
CMU (**) Atl. pag. 488.

(***) Atlantican, Tom. I. pag. 489.

(f) Helms lir'wg\a, Tom l. pag. 7*7«

(ff) Sas betyder, i gamla fptåket, Haf, och far i b6-
jelferna tilökning i andan af f eller v, fe HL Can-
celll-Råd. Ihres GlofTariunn Fördenfkull ofver-
fåtter Pe.R!KGSCh6lp, uti det andragna flållet hos
Sturluson, Tom. I. pag. 443* ordet Savar med
Haft, och fåledeis blifva S^va- bergen, det famma
fom Hafs- bergen eller Berg*ftråckningen vid Hafver.
Hvilket ock kommer öfverens med belägenheten af
dcNorflca Långfjällen, hvarfore de ock uppå Witts
Charta öfver Norrige fatt påfkrift af Sevo Mons.
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Leffiar år utan tvifvel det famma fom LefTo^

fcvilket ligger i Guldbrandsdalen pä Öflra fidan

om Fjällen midt for Valdalen , och har få myc-
ket mindre nägon gemenfkap med Grånfen i*

mellan Sverige och Norrige
5
fom det val åt

30 mil derifrån: hvilket ån ytterligare beftyr-

kes af befkrifningen om S:t Olofs Re fa ifrån

Lefliar genom Guldbrandsdalen och Hedemar*
ken til Eda> eller Öda-lkogen (*).

Efter Atlantican, {kulle Plinii Mom Seus

eller Sevo initium Germanix
%
begynnas ftraxt vid

Gotheborg, hvartil fornåmfta (kålen beftä i lik-

heten af namnen
5 men på fådan grund kunde

ock någon begynna famma Bergs-ftråckning i

-Sefvedes Hårad uti Calmare Hofdingedome
5
el*-

ler vid Sevaftrommen i fkilnaden imellan Up-
land och Veftmanland.

Äfven få blifver det hos Poeterne beröm-
de Berget Ida, hvaraf et {kal vara beläget i

den negden, der Tröja fordom ftådt, och et an-

nat pä Ön Greta eller Cåndia^ efter Atlantican

(**) lagt på Grånfen imellan Öfter-Dalarne och
Norrige 5 i ftod af likheten imellan namnen Ida
och Idre. En annan beflcrifning lägger det vid

Grånfen imellan Vermeland och Norrige, i föl-

je af likheten imellan Ida och Eda- eller Öda*
Skogens

Vid Atlantirans förfärdigande, betjente vål

defs Au&or fig, icke allena (t af underråttelfer

från orterne^ utan han har ock haft en och an*

mn fom reft omkring: men at deras gifne un-
derråttelfer icke altid varit pälitelige och med

& '

'
' ^ eii

(?) Heims Kr. Toiti. 1. päg. 731 och 73**,.
{**) Atlant. Tom. L.j?ag< 799*
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den noghet gjorde fom erfordrats, det kan ibland

annat flutas af den afvågning, fom Samuel Ot-
to fl: al gjordt, ofver Idas Bergshogd ifrån Sy-
li-fjållen til öflerfjon vid Elfkarleby (*).

Och fom fedan icke någon båttre efter-

rattelfe eller Befkrifning om Berg- och Fjäll-

ttråckningarne eller om Riks-gränfen utkom-
mit, få hafva de, fom uti fina Skrifter på nå-

got fått derom kommit at rora, måft efterfolgt,

hvad i Atlantican år antecknadt. Men af de hår

förut anförde befkrifningar vjppä ftråckningen

få val af Land-ryggen fom Fjåll-ryggen, lårer

ljusligen finnas, at de for deras Södra delar ta-

ga helt andra vågar, famt at.icke någon Fjäll-

rygg hvarken fårr eller nu utgör Grånfe-fkill-

nad for Dalarne emot Norrige, ån mindre for

Vermeland, hvarefl: Fjäll icke en gång finnas.

Torde altfä vara nyttigt, at den på få många
Hållen i Skrifter omrörde nåftan allmänna me-
ningen , fom (kulle Sverige vara fkildt ifrån

Norrige genom en Fjäll-rygg alt igenom, blif-

ver upiyft och, fäfom ftridande emot famnta-

gen , råttad.

Men ehuru Riks-grånfen icke folier, for

denna Södra delen, nigon Bergs-rygg, få år

likväl hela ftråckningen upfyld medr Klippor
och Berg, hvarimtljan gifvas dålder och bruk-
bar jord, fom ifrån åidre tider varit upodlad

och bebodd, få at pä flefe ftällen de Svenflca

och Norfka Gårdarne ligga helt tått in til hvar-

andra^ fåfom , Svenfka Jacobsrud och Norfka
Hallerod^ Finfgrud och Torferud pä Svenfka

fidan, mot Svaret och Nåfverlund på den Nor-
ikaj

(*) Atlant* Tom. h pag. 799.

-
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flta; 'det Svenfka Rommenås emot de Norflca

Hemmanen Flaten och Trofterud > Hogfåter

emot Hougen och Kullblick, med flere. Af
deffe år Hofvelsrud i Eda Socken på Svenfka

fidan och Hagerud på den Norfka, de långft

Norr ut tått vid Grånfen belågne gamla Hem-
man: dar ofvanfore tager den få kallade Tolf-

mile-fkogen vid , fom nu på båda (idor om
Grånfen bebos af Finnar. Deffe veta ej fjelf-

ve at noga utmärka tiden, når deras Förfäder

kommit hit, dock kan> få val af deras beråt-

teifer, fom ock at Hemmanen icke finnas up-
tagne i de åldfta Jordebocker , jemte den anled*

ning man har af de, i Konung Gustaf den
Forftes tid , utkomne Forordningar , om nya
Hemmans uptagande och de vidloftiga Skogars

fkåliga uthuggande, med nog fåkcrhet (lutas,

at deffe Tra&ers bebyggande af Finnar fkedt

efter Hogftbemelte Konungs tid. Det farorna

kan ock inhämtas af de vid Gränfens upmät-
ning hållne Protocoiler, då Allmogen vid alla i

denna Traéten upkomne tvifcer, få pa N or il: a

fom Svenfka fidan, päftådt, at det få eller få

varit med Gränfen befkaffadt, innan Finnarne
hår kommo at fatta fi<* ned. Uti en Lagmans
Dom, gifven af Matthias Plenningschold,
i Carlftad, d. ^ojunii 1656, angående en Ägo—
tvift imellan Jofe-och Fryksdals Härader, in*

foras åtfkillige Norfke Måns Vitnesborder om
Grånfornas ffråckning i deras Foråldrars tid ,

lom, til idkande af Skytteri odi Fiike, legdt,

dels af Svenfka Crono-Fogden , dels af Svenfka
Bönder, Boee-fkogen, och de o friliggande Skogs-
parker, förr ån Finnar fatte ftg dar mitir

fom
orden

1
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orden lyda. Vidare talas ock derutiom et Ko-
pe- och Fergaments-brcf af år ifff^ på Boge-
fkogen och Trinne * fkogen med flere s hvaraf
öfvertygeligen finnes * at Hemmanet Bogen,
fom likväl år ibland de åldre Finn-hemman^ ic*

Jke varit til, år ijff: men år i6fö var det et
Attondedels Hemman, och uptagit i de Måns
Foråldrars tid, fom då lefde, famt at de Finn-
hemman i Fryksdals-hårad, fom grånfa in til

Bogen, då icke varit bebygde, efter Svenfika

Bonden Päfvel Larsfon i Långenås och Sunds
Socken, huggit et ftort Svedjefall och flagit

en Äng vid Bogän , hvarom han då med Bogen
var i tvift &c. Uti i6f4 års Jordebok upfo-
ras ftorre delen af defle Finnars Hemman for

Nybyggen > en del åro ej eller dar nämnde %

hvilka utan tvifvel federmera blifvit uptagne*

Således kan det, fom Adåmus Bremen-
sis omtalar, at på Grånfen imellan Sverige och
Norrige ftola Finnar bo, icke forftäs om defle

Finnar , utan dermed menas Lapparne, fom vid

Fj ål 1- ryggen i mellan Vcfterbotten och Norrige
hafva fitt tilhåil, och hvilket år få mycket tro-

ligare, Ibm Lapparne ån i dag af de Norfke
heta Finnar eller Finn- Lappar; men Finnarne

deremot nämnas i Norrige af fomlige for Qyå*
ncr(*).

Ehuruvål Marken påTolfmile^flcogen, fåfom
belägen på fidory^gén imellan Glåmman och de
vatrten fom flyta åt Venern, icke år af fä bör-

dig jordmån, fom Söder om Hofvelsrud, fä gifvas

dar

(*) Hårméd kan jåtiinföras det fom finnes införde

uti Inrikes Tidningarnetför år 1 767^ under N;fc 3i#

SQ och^94.
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dir dock til upodlingar mänga tilfållen > at or-

ren kunde blifva nog båttre och tätare bebygd *

men Norr om Kålle-grafven , dar Vermeland

£Lutes, blir icke alienaft mindre tilfälle, utan

ock fielfva jordmånen mindre bördig, och vid

närmare, annalkande mot Fjällen
,

grodan mera

underkaftad at fordårfvas af frolt. Gamla Bon-_
den Pehr Persfon i Lordalen berättade, at han i

13 ar efter hvarandra pä upgjord Åker fådt Såd,

men fick allenalt i år d-era t berga til något gagn:

de ofriga ii aren blef Säden aldeles forftåmd,

hvarfore han fedan förforgt fig endaft med Bo-
fkaps- och Fär-fcotfel. Det år lått at begripa

hvad vidloftig mark det fordras, at kunna iamlä

få mycket Foder, fom behofves til underhål-

lande af en til et hushåll nödvändig myckenhet
Bofkap ofver 9 Män&éels tid, når på f| få och
få fmå ltålkn lrnehan Bergen gifves tiifälle til

Gråsmark.
Öfver Gråafen imellnn Sverige och Norri-

ge gä flora Landsvågar allenalt pä tvånne Hål-

len, nämligen > vid Svinefund och vid Magnor-
bro j men fmä vågar äro gahlka mlnga , dock
alla fådane* at de om Sommaren' endaft kunna
ridas, och det fom oftaft med befvår och fara,

for de mänga Klefvor och tvårbranta Hällor
fkull, for länka Måflar , famt for de på flere

ftållen fm ala itigar i fluttningar af höga Berg.
Sädane vågar åro vid Jacobsrud, Solum, Da-
len, Sandviken, dcreft fårjas ofver Sjön Stora
Lee til Masviken, vid Motorpen, Hulabäcks-
bron, Slaklef$~R6fet, vid Torpet Grendalen,
vid Raunekårnct endaft Vinterväg, vid Klof-
ftens-Rofet , Joareknatten

, Galtedals-hågden ,

h£ Mörk*
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JMorkefund, vid Grindefors^ vid Flaten, -Må-
fehalls-Röfet , Furumo-Rofct , Blekerkårnet

>

Hornfjodammen, Öttra Lmbrovatnet, Krokfors-
Såtern, Hogfåter

,
Korpungs-torpen , Brafare-

torpet, Norra Lcrfjon, Biltorpen, Hofvelsrud,

Skålfjon, Varaldstorpen
,
piterby-torpct, Läng*

fjo-hogden, Rotnåsmo, Aftogs-torpen, Helle-

klims-Röfet, Kajkelans- torpet. Lilla Backfjon,

Våg-Rofet, Falltorpet, Raberget, Gillerfjon,

vid Mid&ogs-åen , Posästorpen , Djupebergs-
torpen , vid Norra andan af Hahlfjon, Hvit-
katte-berget> vid Varan, Sandkålleforsfen, Vå-
fira Kailegrafs-Röfet, Lilla Tändan Vinterväg,

Stora Tändan Sommarvåg, Stora Mobcrget ,

vid Fulunebben eller Giran , vid Herjehägnan,
Lilla Skårvags-fjön , vid Fjallgutufkaftet Vin-
terväg ofver Fåmund-fjon, Sah Ifjållet , och off-

ver Rutefjället går 'vågen ifrån Herjedalen åt

N^rrige.

I anfcende til få mänga vågar och ofver-

farter hafva ock , til förekommande af Luren-
dragerier s Grånfe- Tullar på åtfkillige ftallén

ma (t anläggas $ fiCoirj vid^ Svinfund , Hello 9

Vasbon, Jacobsrud ,
Solum, Sandviken, Smugr

fund> Vång , Håhn , Dalen , Skillingemark ,

JMagnorbro , Heljeboda * Bogen , Lekvatnet

,

Langerud , Vingäng, Fulunäfet, Hammarby
,

Idre , Funesdalen

Såfom man ifrån Sjon Stora Lee kan ge-
nom Tokfjon och Öften komma med Båt all;

up til Ifvan>b.yn, allenaft vid Toksmarks Kyr-
ka Landvåg brukas et litet ftycke förbi forflenT

famt vid Oller- Vällfkogs Kyrka och vid Ström-

n% måfte Båten ibland om $omma,ren, når litet

/ vatten
• Jr ,

A »
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vatten år, dragas fram tom, oeh Laften påbå*
da ftållen foras et litet ftycke ofver land 5 f

i

fynes det ganflka nyttigt for landet, om en up-
rensning kunde flce imellan Sjon ftora Lee oeh
Venern, famt vid Yåftra Edet, eller något an-

nat ftålle vid Lee~fjon, et Nederlag eller en Kö-
ping blcfvo inrättad , hvarifrän Dahls-Land och
denna delen af Vérmeland kunde få håmta no*

dige varor af S-alt, Sill, Tobak Scc. och icke

hafva nödigt at köpa dem från Fredrichshail

,

dit de Sommartiden hafva få bcfvårliga vågar.

Lurendrågerierne (kulle ock derigenom minflcas,

når Sventka Folket icke behofde ifrån Norrige
håmta deras oumgångeligafte varor, och Han-
delen derpå fåledes afftanna , få framt Köpin-
gen , genom Transportens lättande for de dit-

"kommande varor, och någon fofmons åtnjutan-

de, kunde vara i ftånd , at någorlunda hålla pris

ined Fredrichshalls-boerne.

Vid Rorlåggningen blefvo, med det Geo-
graphifke Iniirumentet , fom i forfta Qyartalet

for är ijfo år belkrifvit, Pol-hogder tagne på
följande ftållen.

Grad. Min.

1751. Jacobsruds- Gård - - - - 5*8: j8£
Solums-Gard — - - - fp: p-|

Boftenås-Gärd - - - - j-p : zii

175*5. Nedre Håhns-Gård • - -
f<): $c£

Bohns-Gård - - - - - fp:
'

$8f
Ifvarsbyn * - - * - f9 : 40^

17^4. Hogfäters - Gård - - - - jp:
Norra Emterud - * - fp: jf£
Långfjö-h6gden,etFinn-hcman, 60 : zi\

H 5 17ff.

/
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Min. Sec;

*7ff. Efkils- eller Kaikelans-Torpet 60: zz§
Midfkogs- Torpet - - - 60: 42..

rf t-v • 1
,

Svenlka Djupebergs-Torpet^ det

Södra 60
Åfpeberget - — - - - 61

Carlftad - - - f9
17^6. BlåiVRofet vid lilla Tändan 61

Millan- Faxefjålls Norra anda 61

Lordalen 5
en Norfk Gärd - 61

*7f7* Sårna Kyrka - - - - - 6i
Hårjehågna Fjäll - - - 61

Bergshåtts-kallen - - - öz
Storgropen Norr om Skebro-

fjållet - - - - - - öz: Zff
Svanfjo- Såtern i Tendalen öz; 33^
Funesdals By och Tullplats öz : 33.
Elfdals Kyrka i Öfter- Dalarne 61 : 14!
^Norety Gåftgifvargård vid Mo-

ra Kyrka * - - - - 61 : if

CompatTens Misfvisning fans

År I7f 3, vid Håhn och Bohn - 1
3
gr. til Vaft>

*7f4!> vid Hogfåter och Nor-
re Eraterud - - - - - 14 gr*

I7ff,vid Kaikelaiis-och Mid-
fkogs-Torpen - - .-13 gr.

lj%6^ vid Lordalen - - 12 gr.

17jT7> vid Herjehägnan - - 1 ijgr.til Våffc.

NILS MARELIUS.
r

YTTER-

(
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YTTERLIGARE
ANMÄRKNINGAR,

it:''
' '

' Vid '
.

'

Svärds - Ftjkens Natural - Hiftoria (*)

,

t -
. * /

; .Af '.
t

7'". v*

ALEXANDER BERNH. KÖLPIN,
M. D. Hift. Nät. Profeffor i Qreifsvald, farnc K.

Vet. Acad. Ledamot.

Den zi Augufli, 1769, vid Middags-tiden,

då det blåfte S. fångades åter en Svård-
fiik, ej långt ifrån Greifsvalds hamn. Han ha*

de faftnat uti et ftort Nåt eller Garn. Så fnart

jag därom fick kunfk a p , gick jag dit med nå-

gra Studerande, i affikt at underfoka Fifken.

Denne var uti alla dimenfioner något min-
dre/ in den jag forr befkrifvit. Defs hela längd
var 8^ fot, Defs vidd, dar han var tjockaft,

3 fot. De ofriga matningarna går jag förbi
9

at undvika ledfam vidlyftighet»

Antalet af ftralar uti Aiemhrana branchio-

ftcga och uti Ryggfenorna var lika, fom pä den
forr befkrifne Svårdfiflcen, Uti B ro ftfenan vo-
ro 16 ftrålar: uti den ftorre Pinna ani, t i ; och
uti den mindre

, 9 ftrålar.

Hela Fifkens Kropp (kall, efter Fifikarens

beråttclfe, hafva lyft fiifver -blå, medan han ån
lefde^ men ledan han var d*od, blef fårgen ftrax

mattare* *

H 3 Svårdöt

(*) Se de förra , uti Handlingarna for Jan. Fchr9,

Matt. 177®.
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Svärdet var ganflca fpitfigt åt andan* To*

ramina narium bifida. AHud foramen , nafali

paullo minus, utrinquc in vertice fupnt orbitaau

Jris fvartblå. Pupilla blå. Lima lateralls var

krökt 5 och låg på framdelen närmare in til ryg-

gen, men på bakdelen närmare til buken.

Uti Rygg-foran funnos 18 aflång^ hål

,

utur hvilka ivettade en fetma. På omie fi-

dor om ftorre Rygg-fenan voro många dylika
foramina, alterna, anticis minimis.

Sedan jag examinerat FiCken utvårtes, gick
jag hem , i tanka at ftrax komma tilbaka och
kopa hela Fifken , for at Anatotnicera honom j

rnen fann, vid återkomften om aftonen , ti! min
ftorfta harm, intet mer ofrigt af Fifken, ån
Skinnet och Svärdet. Fiflcaren hade trodt fig

kunna vinna mer på kokad Olja ur kottet, att

om han fålde honom hel , och hade derforc

huggit honom i ttycken och nedgrafvit Inalf-

vorne i jorden. Han bedrog fig dock uti fin

uträkning} ty han årholl icke ens en mark Ol-
ja, Härigenom dog ock mig mitt hopp felt

,

at nogarc fa ranfaka Fifkens inre delar, famt a£

ftad fålla, förbättra eller råtta, hvad jag förr

dårom {krifvit*

I det ftållet får jag hår bifoga Figurer pa
några delar af en Fifk , Tom tyckes vara Marc*
qravii Guebufu , och fkiljes Specie, men ej ge*

wre, ifrån vår Svårdfi-ft» Den fkal, fom den be-

römde Herr Pallas berättar, vara fångad vid:

Caput bonx Spei, och finnes nu förvarad uti

Prinfens af Oranien pråcktiga Natural-famling,

hyars Fåreftåndare, Herr Vqsmaer , tillåtit mig
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at få del af Ritningen, igenom Herr Sandig
forts guntliga fcribrg.

Tab# IV, dg. 14 före ftåller den ft(5rftaRygg*

fenan, hvars fträlar åro 31. Defs långd ifrån a

til b*h' } fot: hogden ifrån a til §s 3 fot och
i tum : ifrån c til é, 30 Rhenlåndflca tum. Defs
fårg år mörkare., da hon vändes ät dags-ljuiet,

och rummet imellan (trålarna fullt med gra iun->

da flackar , fom i en enkel rad filta på längden

inom hvart och et par (trålar. Dena fläckar

åro. ej utfatte på Figuren •> men nämnas i den
beflyrifning jag fatt af Herr Pallas.

Fig. 2. Svärdet, hviiket har fikapnad af ea
Syl* fubulatum: det år rakt, ofvan kullrigt,

under iiåftan platt 3 mot bafin ihåligt» Det vid*

gar fig vid bads och år dar (krofligtj men for

é.frigt glatt , til fårgen mörkt, t fot långt. Det-
ta är den beflcrifning , fonvHerr Pallas med-
dclt mig uti fit.t B ref ifrån S. Pettersburg af

d. 3 Dec. 1767. Uti et annat af d. 10 Maj i.

famma år, fkrifvit i Berlin, fager han, at svär-

dets bredd vid bafis år fäfom en Mans hand
vid carpus: at Svärdets undra yta år något li-

tet utgropad, och at fjelfva Svärdet år ofver*

draget med en fvart puncterad hud, lik Cha^-

grin.

Mig fynes nog fannolikt, at : detta Svård
år af et och famma Species^ fom det Herr Ar-
chiatern Back lätit uttaga, uti jtfUs Phyfico Me-
dias 4cad. Nat. Curtos Vol Vill, Tab 1V,/|V
I & 1: och Archiater Backs egen forfta Fi-

gure tyckes komma ofverens med min nu an-

förda Fig. Men Herr Pallas tyckes haf-

va förby tt ytorna få, at ha*is ofyeråa yta år y
H 4 efter
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efter Herr Backs befkrifning, rätteligen dctV

underfta, och tvärtom.

De kroppar, (om fig* 3 foreftåller, kallas

i Herr Sandiforts Bref, Fenor, och deras

långd utfättes til 17 Tum j men ilrålarnas an-

tal namnes icke Utan tvifvel aro defla de fa ni-"

ma delar, hvilkn Piso omtalar, uti Hift. Nat.'

Ind pGg. y6\ och kallar tvånne benaktiga krop-

pkp-i til /kapnad fom kappar, hvilka vid hufvu-
det utftråckas til anfenlig längd. Men om den-

ne Fifk defsutorn har några Broft-fenor, år mig
obekant: af Pisos figure (kulle det f ä fynas*

När män detta noga ofvervågar, finnes låt-

teligen , at Capfka Svärdfifken år af annan Spe-
cies, ån den jag beffcrifvit. De andra Herr Kleins
Species åro mifstånkte eller ovifle. Hans 6: te,

Species horer ingalunda til Svårdfifkens Genus:
den f:tc år Marcgravu Guebufuy den forfta

år det allmänna (laget, fom jag befkrifvitj men
Kletns bäde Ritning och Befkrifning derpå

Är felaktig, i anfeende til Broft-fenans Hållning.

Hans z:dra Species, pä hvars hufvud han lcm-

nat figure, tyckes ej bora {kiljas ifrån den for-

fta 1 men den 3
:
je och 4:de Kleins Species

behofva viflerligen båttre förklaring*

Mm bcråttelfc om den ena Svårdfifkens

fångande, uti Handlingarna for är 1770, pag.

8, bidrager , efter min tanka, mycket til den
tviftens afgorande, fom Herr Archiatern Back
for mer ån zo år fedan haft med Herr Klein*
om Svårdfifkens ftyrka: fe ABa Phyf Med. på
redan anförda ftålle, och Kleins Hlfl. Pifc Mis*

fus V, pag. 96-10?.. Jag kan ej 'annat finna,

ån at Herr Klein hade aldeles orått på fin fida*

Til
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. Til ' flut beder jag om lof , at hår få anfö-

ra några fmä rättclter vid min i forledet års

Handlingar tryckta Befkrifning. Sidan f , på
fifta raden, ftar 17045 lås 1707. Sid. 6, rad.

11, ftår 4 mil, lås J mil. S. 9, r. p, ftår ta-

nka ^ Xis theca. S. 10, r. 28, efter trehörnigt9

tiliåttes uniioculare. Samma rad , ftår nedra ,

lås högra. Uti fifta raden pä famma fida r bö-

ra orden rum och uteflutas. S. 13, r. (5, ftår

motgångens \ lås matgångens* S* 1 3 , r. p , efter

uifcus, lågges til; hvilket dock af Bartholin
och Hartman kallas exfangue. S. 13, r. 2,0,

ftar Intejlinula^ coeca: bor ftå> Defle tubuli tycktes

intet annat vara, ån inteftinula coeca^ famman-
fatte m. m. Sid. 14, vid början, tilfåttes föl-

jande befkrifning pä Luft-blåfan: Vcfica äerea,

ventriculo quoad longitudinem seqvalis, latitudi-

ne eundem paullo fuperat. In dextra abdomi-
nis parte jacet. Figura oblonga, vertice tam
anteriore qvam pofteriore obtufö. Ex triplici

tunica conftat : prima, a mefenterio, laxe veli^

cam cingit: fecunda mufcularis, qvne etjam in-

timas tam laxo vinculo eft annexa , ut facillime

ab ea detrahi posfit, et flatu adeo ab ifta, qvse

ttmicis fic diftis nerveis refpondebat, feparare-

tur. Inferior vertex a corpore cylindrico dex*
tro cum mefenterio annexo obtegitur. Sid. 14,
r. 23, fat tes under Bimagen> i ftållet for til Bi*

magen. S. 14, r. 31, uteflutes orden §cb inte-

fiino reBo. S. 15, r. 4, foi
m
anfer det \ låfes : har

bevilt, at det år Njurar. Pä famma Sida, ra-

den 11, ftår fig. 4> a : lås §m 4 u.

H T UN-
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UNDERSÖKNING
r'/;f ;>f -v' ' . Om . : ^>

/7#/5 - •TpÄ/ och defs Syra j

CARL WILHELM SCHEELE.

t.Wl ufs-Spat Ir en märkvärdig Sten-art, i fyr**

Jt nerhet for defs Vackra phosphoresceran-

åc i mörkt rum, efter upvårmning. Men defs

beftands delar hufva hittils varit mindre bekan-

te. At om dem vinna underrättelfe, har jag

anftålt ätfkilliga forfok, och härvid nyttjat for-

nåmligad en gron art från Garpenberg, fa-ra

t

en hv.it frän Gisiöf i Skåne.

z. Man vet, at Flufs-Spat, fom en gång
varit fullkomligen glödgad, ej Phosphorescerar

efter ny upvårmning. At fä veta, om han da

förlorar någon af conftituerande delarne» har

jag låtit 5 tmts val upglodgas i betåckt Digel*

han fprakade häftigt, nåftan fom Kokfalt, fa

fnart han blef het* Efter afkylningen fanns knapt
något mårkeligt af tyngden forloradt, och han

förhöll (ig i alt lika med obrånd, förutan det,

ät han (a) af ny upvårmning hvarken fpiakade

eller Phosphorefcerade , (b) var mor, eller lät-

tare pulverifabel ån förut, (c) var hvit, opak^
och den gröna rodaktig.

,

3. Et ftycke Flufs-Spat, upvårmdt, til deft

det blifvit val lyfande, kallades i kallt vatten/

Det förlorade ftrax en flor del,, men behöll lik*,

vål deruti et dunkelt fken nåftan hela timan*

I . fyror behöll han ock fitt (ken$ men Solutio-

nen
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nen af Flufs-fpat lyfte ej, ehuru val han koka-

des. I et mäiladels luft-tomt rum, uphångdes,

xnedclft Måffings- tråd , et ftycke lyfande Flufs-

fpat : det fken åfven deruti, ungefår en tima \

men nog fvagt fifta hälften af denna tid.

4. Följande forfok anftåldes, for at utröna,

pra Flufs-fpatens egenfkap at Phofphorefccra

kunde återftållas, fedan den år forlorad.

Flufs-fpat, fom varit val gloggad, ftratifi-

cefades med Kol-ftybbe i en noga tiltapt Di-
gel, och ftåldes i 2 timars hetta. Når Flufs-

fpaten kallnat, upvårmdes han åter \ men gaf
intet flcen ifrån fig, och hade altfa ej återfått

fin egenfknp at lyla. Brånd Flufs-fpat lades åf-

fen en hel dag i Sollken , men lyfte åndock ej

efter ny upvårmning. Håraf tyckes dä följa

^

at phofphorefcerandet ej hårrorer af något fint,

brånbart åmnc.

Förhållande med Syror.

f. Til z Unts Flufs-fpat, pulveriferade i

Glas-mortel, blandades lika mycket Vitriol-olja

i Retort, en Recipient applicerades, och fognin-

gen tiltåptes med grått Sug- papper. Retorten
ftåldes ofver fvag eld, då Maflan ftrax begynn
te fvålla up och fkumma fig. Ofynliga fpån-

ftiga ångor trängde ofveralt igenom fogningen.
Vid operationens fiut upltego hvita ångor, fom
ofveralt håfrade vid Recipientens inre yta; Lu-
tum greps få an, at det kunde gnuggas fonder
med fingrarnas men defs färg var ej förändrad.

Maflan, fom låg «|var i Retorten, var ften-

Mrd, och kunde ej fås ut, med mindre kåri-

kt flögs fonden

d# Den-
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6. Denna Operation (§. y) anitaides a nya
aldeles lika , förutan at en mångd diftilleradt

vatten nu (logs i Recipienten. När Maflan blef

varm och fvålde up, gaf hon ifrån fig en ånga,

fom lade fig an på ytan af vatnet i Recipienten,

och formerade i början en rund hvit flack , midt
under Retort- mynningen. Denne flack tiltsg

ftåndigt , til defs han intagit hela ytan> fom
dä betäcktes af en tåmmeligen tjock fkorpa 5

härigenom afilångdcs åndteligen ångorna ifrån

Vatten-ytan, derföre måfteRecipienten fakta (ka-

kas , få at fkorpan braft och foll til botnen g
hvarefter en lika fkorpa fnart åter formerade fig#

Sluteligen blef forft Recipienten, och fedan jåtn*

våi Retorten, helt hvit inuti. Når ingen ting

vidare gick ofver med lindrig eld, afkyldcs kå-

rilen. Deras inre yta hade blifvit nog angripen.

Våtfkan, fom ftod i Recipienten, var en blan-

ning af vatten och den fyra, fom Vitriols-oljan

afdrifvit ur Flufs-fpaten. Ifrån denna fkildes

,

genom filtrering, den ymniga hvita Materien!
fom under operationen hade anlagt fig.

7. Den i Retorterna qvarblefna Maflan pul-

veriferades helt fin, och edulcorerades med de-

fiilleradt vatten , til defs hon ej gaf fpor på nå-

gon obunden fyra. Lixivium filades och in-

kokades något. Inom få dagar hade Selenit

anfkutit deruti, jåmte någon Alun (fom vågdc

ungefår z ScruplerJL. • Lixivium evaporerades

å nyo, och defs ofverflodiga fyra faturerades

medelft tilfats af vinftens alkali 5 men fatte ån-

dock inga flere Cryftalier.

8. Detta fäledes infpisferade Lixivium blef

blått af tilflagen Oxblods-lut«, I bagge de of-

van-
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vannåmnde operationer (§ §. f . 6 ) hade jag nytt-

jat gron Fluls-fpat* For at utröna, om folutio*

ner af all (lags Flufs-fpat fkulle gifva fpor pa

Jårn, forfoktes hvit, fom förut var calcinerud

med Vitriols-olja i digel, men den gaf ej Ber*

linerblått med Oxblods-luten > h vadan * det är

klart, at gr6na Fårgen horrorer af Jårn-halt.

9* Refiduum utur Retorterna, fom redan

var utlakadt med deftilleradt vatten (§, 7.) ko*

kades i flere ombyten med Regn-vatten, fom
utgjorde tilfammans 7 kannor, och uplofte alt

hvad yatnet kunde taga åt (ig, ty Vinftens al-

kali fålde ej något utur det fifta. Det olofta

utgjorde £ af hela Maflan. Det pulveriferades

ganfka vål och calcinerades med Vitriols-olja^

til defs denna aldeles bårtdunftat. I början gin-

go åter en myckenhet corrofiva ångor ifrån

Maflan, fom dä tillika (valde mårkeligeo. Når
kårilen fvalnat , efter operationens fl ut , togs

Maflan ut och pulveriferades .ganfka fin, fam^
kokades i rent vatten , hvaruti hon uploftes

nåftan hel och hållen Til något af denna up-
lösning flögs Spiritus Talis ammoniaci Grufticus,

fom ej fålde någ t > men Vinftens alkali fålde

cn riktig kalk jord. En kanna af vätfkan, fom
ftod ofver denma nedfålde kalken, evaporerades

©ch gaf Tartarus vitriolatus. Deraf följer f at

det tilflagna Alkali hade decomponcrat en 1 vär-

net uplolt Selenit. Den i vatten olöfeliga f je#*
delen var altfå et Fiufs-fpats pulver, fom ej hun-
nit decomponeras,

ioé Hufvudfakeligen beftår altfå Flufs-fpat
af Kalkjord, mattad med en egen fyra* hvars

natur längre fram fkal utredas. Alun* jorden
tycke*
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tyckes vara tilfåilig, <*ch det famma galler ån
mer om Jårn-halten. Synthetice bevifes detta

genom följande forfok

:

Diluerad Flufs-fpats-fyra , fom årholls på
ct i §.6. bcfkrifvic 1 att, blandades med Kalk-
vatten, dä et hvitt praecipitat ftraxt fatte fig.

Då intet mera fåldes, var vatnet aldeles rent.

Sjelfva prxcipitatet hade vål ej cryftallinifkt

utfeendc, men förhöll fig lika med Flufs-fpat.

Pet phofphorefcerade^ dä det lades på hcc ften

i mörkt rum, kunde fmåltas for Blasror, och
ån mycket lättare med tilfats af Gips. Når
denne Artificielle Flufs-fpat decomponerades me*
delft Vitriol-fyra, vifade han famma Phenome-
ner, fom den naturliga.

ii. Den hvica Materien, fom under ope-

rationerne (§ # § # $ , 6.) fatte fig i forlagerne *

hade följande cgenfkaper, fedan hon var edul-

corerad och torkad, (a) Var ganfka lått, mor
och hvit* (b) Kunde ej mårkeligen uplofas i

fyror, (c) Bakade fig ej ihop med vatten,

utan fkiide fig åter at efter torkningen, (d)

Oleum Tartari p. d. uplofte henne medel ft

kokning', och Solutionen gelatinerade, fa fnart

han hade fvalnat. (c) Utan tilfats undergick

hon ingen ändring i den ftarkafte hetta > men
(f) forfatt med litet Vin-ftens alkali, gick hon
i eld med fråsning til Glas. (g) Detta glas, med
tilGits af 3 delar Lut-falt, fmåltc i eld til ea

blåaktig Mafla, fom pulveriferad deliquefceradc

i kallare, den gelatinerade, och fyror fålde der-

utur et pulver, (h) Uploftes i borax utaneffer-

vefcence» Detta förhållande fpecificerar aldeles

en Kifel-jord. t

ii. At
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tt. Ät denna Kifel-jord år genérerad un*

icr f|elfva operationerne , följer af flera fofok:

(a) pa pulverifsrad Flufs-fpat flögs Vitriol-fyra*

1 en Måfllngs-Cylinder, fom betåktes med et

vål tilflutande lock , fedan en Jårn-fpik och et

Trå-kol deruti voro uphångde ofver blannin-

'gen. Efter 2 t i mars forlopp opnades locket *

då befunnos fpiken och kolet likadana iom de
hängdes dit. Dc fuktades derfore5

och hängdes
a nyo up i Cylindern, pa famma fått fomi för-

ut. Cylindern betäktesy men opnades åter efter

2 timar : Spiken och Kolet hade imedlertid

blifvit ofverdragna med et hvitt pulver? fom
förhöll fig aldeles lika med Kifeljord. Til det-

ta forfok nyttjades inga Gbs-kåril: altfå följer

deraf, at Kifel - jorden, föm ficks i de förra

operationerna ($. "§. f, 6.) ej varit af Flufs-fpats~

fyran uploft utur Glafet, och federmera depo-
nerad, fom eljeil kunde giflas, i anledning deraf

5

at Glas-kårtlens inre yta blef ftarkt angripen,

(b) Artificiel Flufs-fpat, (§. 10.) decom-
ponerades medellt tilftagen VirrioMyra, pa fam-
ma fatt, fom den naturlige- (§. 6) • Deftilleradt

vatten flögs i ... Rccipienten, at taga St fig den
wwrgacnde Plufs-ipats-fyran. Sä fnart denna
råkade Vatten-ytan, begynte en hvit ffcorpa af
Kitel-jord lägga fig pä den famma. Då lyran
mphort at gå ofver, filtrerades våtflhn i R.eci-

pienten, och var en med vatten diluerad Flufs-
fpats-fyra. Med denna fåldes ur Kalk-vatten
en artificiel Flufs-fpat, likadan med den förre.

Defs fyra afdrefs med Vi&riol~fyra , hvarvid
lika omftSndigheter yppade fig, fom i förra for-

foket, (iterationen itereradei 5 gånger på lika

v Tätt
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fått. Quantit?eten af Kifel-jorden och den 6f-

vergående fyran blef ogonfkenligen mindre hvar
gang^ fä at efter fi ila deftillationen gaf vatnet
i Rccipienten knapt något mårkeligt fpor af fyra.

Håraf följer, at all Flufs-fpats - fyran efter-

hand förenat fig med Vatten-ångor, och ut-
gjort Kifel-pulver. Det torde invandas, at

Flufs-fpats-fyran redan af Naturen kunnat vara
•förenad med et fint Kifel-mjol, hvilket hon med
fig volatiliferat , och åndteligen flåppt , då han
fått ti Ifalle at fjrena fig med vatten, likfom

Salt-fyra flåpper regulus antimonii, då vatten

drypes i Butyrum antimonii. Men om få vore,

(kulle Flufs-fpats fyran vid forfta deftillationen

fllppa all den Kifel-jord , fom på fädant fått

vore med henne förbunden, och altfå ej hafva

någon ofrig vid de följande deftillationer.

(c) Vid en Deftiliation af Flufs-fpats-fy-

ran, då Alcohol vini nyttjades i ftålle tår vat-

ten i Recipienten, genererades ingen Kifel-jord*

men Alcohol blef furt*

(d) Vid et dylikt forfok , då en fet Olja

ftod i Recipienten, trängde all Flufs-fpats-fy-

ran fig ut genom fogningarne ^ och hvarketi

blandade fig med Oljan, eller genererades någon
Kifel-jord.

(e) På lika fått fofholl det fig, då Vitriols-

olja nyttjades i Recipienten. Om Kifel-pulver

ej vid hvar och en deftiliation genererades, utan

blott deponerades, fåfom förut uploft af Flufs-

fpats-fyran, då denna blifvit förenad med nå-

gon annan kropps få (kulle Kifel-pulver vifa

fig, då hon drifves ofver i Alcohol Vini, hvar-

nied hon blandar fig, likfom med Vatten 5 men
det

4
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det fker ej
5
och altfå kan ej alt det fom an-

lägger (ig på ytan af vatnet, hvaruti Flufs-fpat-

lyran drifves, vara förut uploft i famma-fyra*

1 3* Öfver i del pulveriferad Flufs-fpat de*

Itillerades t delar rökande Spiritus Nitri, fottt

til en deh järnte Flufs-fpats-fyran, gick ofver i

Recipienten* På vatnet deruti lade (ig ock en
tjock fkorpa. Refiduum i Retorten beltod af
en med Saltpeter-fyra faturerad Kal k*jord, fom
var poreufc 5 rådaktig I och fuktade (ig i fria

luften*

14. Då % delar rökande Kok-falts Spiri-

tus dcftillerades ofver 1 del Flufs-fpat
, gick

Flufs-fpats*fyran ofver tillika med en hop Spi-

ritus talis* Reeipicntens inre yta * fä val fora

vatnet deruti, blcf ofverdraget med en hvit (kor*

pa. Refiduum i Retorten var" rodaktigt

5

tade (ig i luften, och förhöll fig fom Salammo-
niacum fixum.

1$. Om ingen Kifel-jord • vifade tig vid

deflc fiftnåmde operationer (§. §. 13, 14.) Wtm
endaft dä Victril-fyran nyttjas til Flufs-fpats-iy-

rans utdrifvande, Ikulle man kunna tro, at fam-
ma jord borde härledas ifrån Viftril- fyran

(Becher och StahL fcfegifva» at denna inne-

håller en Glas-aktig jord): at Flufs-fpat-s-fyrair'

bringad til angör, torde kunna taga ät fig deu
huttma ifrån Vitriol-fyniriy °ch mifta förmö-
genheten a t behälla henne-, i det famma hon
miller fin vaporeufa form , och blandas med vat-
ten. Men efter J^ifel-jörd likafullt genereras*
falt ingen Vifriol-fyra år med^ få år klart, m
hon ej år feparerad ifrån famma fyra under ope-
rationen,

*Cr-' i -

: i "
iéi
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1 6. Flufs-fpat lofcs, med tilhjelp af varma*

både i Saltpeter- och Kokfalt-fyra : utur defic

Solutioner fålles med Cryftalliniflct Lut-falt en
Kalk-jord, fom gåfer med fyror 3 men dä Cau-
flikt, faft eller flygtigt Alkali nyttjas, år den
fålda Maflan en nn Flufs-fpat. Det famma
fker med Cryftalliniftt flygtigt Alkali. Då Vi-
6triol-fyra blandas med' famma folutioner, fal-

ler ftraxt Gips til botnen. På lika fått forhäl-

ler det (ig, då uplosningar af Bitter-falt , Tarta-

rus vitriolatus, och Glaubers Salmiac tilblandas.

17. Öfver pulveriferad Flufs-fpat digerera-

des Acidum phosphori, fom uplofte en god del

deraf Då denne folution deitillerades , gick

Flufs-fpats-fyran ofver, jåmte det •• vattcnaktigl

af blanningen-, men Refiduum i Retorten för-

höll fig fom Ben-afba (*).

Deftillerad Ättika och Vinftens-fyra hafva

ej formådt dccomponera Flufs-fpat.

Med Aikalier.

0\ 1 Del Flufs-fpat fammanfmåltes i Di-

gel med 4 delar Caultikt Lut-filt til en Mas-
la, på hvilken vatten flögs, for at folvera hvad

deraf var uplofeligt. Dä hefants, at Lut-faltet

cj hade förenat fig med något af Flufs-fpaten,

fom var oförändrad q var, når vatnet hade up-

loft det Alkalifka..

ip. En del pulveriferad Flufs-fpat famman-
fmåltes med 4 delar Cryftallinifkt Alkali fixum.

På denna Ma (Tan flögs vatten, fom då det fol-

vcrat hvad löfeligt var, låmnide- en Kalk-jord
qvar

.(*) At Jorden i Ben och Horn år Kalk, mattad med
Acidum phofphori, år nyligen uptåckt.

1
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qvar på botnen. Denna fräfte med fyror. Li-
queuren, fom ftod ofver den famma, afdunfta-

des ad ficcum. Refiduum var falt Luft-falt

,

forenadt med Flufs-fpats-fyran.

Med Medel-Saker.

10. i del pulveriferad Flufs-fpat blandades

med 2 delar Salmiac , och utftåldes for hetta i

Retort med förelagd Recipient. I början gick

cauftikt, flyktigt Alkali ofver, fedan Salmiac^

och fluteligen gula flores* fom häftade vid kå-

rilet nedanför den fublimerade Salmiaken. Re-
fiduum i Retorten var en oförändrad Flufs-fpat.

Flufs-fpatens Järn-halt torde vara vallande

til den lilla decompofition af Salmiaken, fom
gick for fig, vid experimentets början.

11. i del pulveriferad Flufs-fpat blandades

med i delar af Sal amrnoniacum Glauberi i Re-
tort, for at underkattas fublimation tilfamman.

I början gick et cauftikt flyktigt Alkali ofver,

och ledan en art Salmiac. Refiduum i Retor-
ten var Selenit. Foljakteligen hade Flufs-fpats-

fyran förenat fig med Alkali volatile til cn Sal-

miac , fom fteg up , och Vitriol-fyran utur

Glaubers Salmiac förenat fig med Flufs-fpatens

Kalk-jord. Då en folution af den Salmiac, fom
fublimerade fig i denna operation, blandades med
Kalk-vatten , nedfåldes en regenererad Flufs-

fpat* Om något deraf blandas til Solution af

Bitter- falt, fker ock en fällning.

zi. Då pulveriferad Flufs-fpat forfattes med
lika mycket af Mercurius fublimatus corrofivus,

och fublimerades, fteg det corrofiva fublimatet

oföråndradt up> men vid operationens flut fam-

1 t lade
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lade fig en ringa portion Kokfalts-fyra i Reci*
pienren. Refiduum i Retorten var Flufs-fpatj

iom ej hade undergått nägon ändring. Kok-
falts-fyra, fom åvholls i Recipicnten

5
hade utan

tvifvel på det fättet blifvit los , at Järnet i

Flufs-fpaten dragit henne åt fig, och dulcifice-

radt Sublimatet i famma raonj men då hettan

blifvit ftark, har denna förening imellan Salt-

fyran och Jårn-ochran blifvit decomponerad
och Kokfalts- fyraft gått ofver,

13. Pulveriferad Flufs-fpat, forfatt med li-

ka mycket af Qyickfilfver-vitriol ^ exponerades

for eld i tåpta karih 1 början gick någon fuk*

tighet ofver j men fedan Retorten begynte glöd-

gas, gick en del af Flufs-fpats-fyra ofver > och
några Qy i c k fi 1 fver- k o rn iatte fig i Retort- hal-

fen # Refiduum var redaktigt. Den ringa de«*

compofition, fom hår gick for fig* dependera-

de arven af Fufs -fpatens Jårn - halt j ty fedan

Järnet hade förenat fig med något af Qyick-
filfver Vitriols fyran, måfte en '

motfvarande del

af fjelfva Qyickfilfret hlifva loft och fliga up«

Men då hettan okades, blef Jårn- vitriolen ätet

decomponerad , och cleft fyra fick tilFålle at

förena fig med Kalk-jorden i Flufs-fpaten, famt

utdrifva defs fyra, fom altfa kom at gå ofver.

Med Svafvel och Arfenik.

*4? J ag ^iar ock foriokt, at infatta Flufs*

fp a t for flmen eld, i blanning- med lika myc-
ket Arfenik

, hvarigenom Flufs-fpaten ej under*

gick någon ändring* Med lika ut (lag har ock
Svafvel blifvit nyttjadt»

Om
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1

Om Flufs-Spats* Syran,

ty. Flufs fpats-fyrans förhållande med an-

dra kroppar år ganflvä märkvärdigt» Med blöt*

ta lukten kan hon ej (tiljas ifrån Kokfaits-fy-

ran; men det forfok fom an föres i §. 14. vi far

enfamt tilråckeligen, a t de äro vida Odlde. Defs-
utan fkulle Flufs -fpat då ej kunna vara faft ,

klar och Cryftallinifk , utan altid flytande fom
Sal ammoniacum fixum, Flufs- fpats- fyran liknar

i några forfok Kokfalts-fyran, i andra Vinftens-

fyra 5 men i åtfkilliga vilar hon et aldeles eget
forhållande,

16. Flufs-fpats-fyran , fom famlades på det

i §. 6. befivrifna fått, filtrerades, och fedan ra-

tificerades i Gks-retort, med tilhjelp af lindrig

varma. Alt det fom gick ofver ifrån början

til fifta dropparna, var fyrligt: vid flutet be*

ftodo de upftigande ångorna af concentrerad

Flufs-fpats-fyra,- fom formerade en hvk fkorpa

pä den öfvergängna utfpådda fyr-an*

Sedan detta. uphort , befarits Retorten vara

mycket angrepen inuti, af den concentrerade

fyran* hvilken ock på defs botten hade qvar*

lämnat någon Kifel-jord. Denna har förut va-

rit uploft i Flufs-fpats-fyran , och kan jåmvål

på annat fått fkiljas derifrån, h varom mer ne-

dan fore.

Kifel- jorden, fom vid operationens fiut vaf
genererad, filades ifrån den reftificerade- fyran,

med hvilken nyfsnämnda operation fedan anftål-

des ä nyo; vid flutet fanis åfven då Kifel-jord,

b :de i Retort och Rccipient, Tredje reéfcffi-

cation gaf famma utflag. I anledning håraf år
' 1 3 det

1
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det fåkert, at åfven fyran for {ig fjelf (kulle

hel och hällen förvandlat fig med Vatten-ån-
gor til Kifel-jord, om hon flera gånger blif-

yit ofverdrifven i vatten.

Förhållande med Alkalier.

27, Uplosningen af Vinftens-alkali i Flufs-

fpats-fyra, gelatinerade ftraxt: var nåftan utail

fmak, filtrertes och utdunftades, men kunde ej

bringas til Cryftallifation. Då hon afroktes til

torrhet, lag en Salt-artad Mafla qvar, fom ut-

gjorde allenaft § af det uplofta Alkali fixum ,

och fom ej ändrade Viol-fyrupens färg,* men
fålde Kalkvatten. Våtfkan, fom ftod ofver fäll-

ningen, var en uplosning af rent Alkali i vat-

ten* Samma Salt fålde åfven folutionerna af Sal

ammoniacurn fixum och Bitter-falt. Det fom var

nedflaget utur Kalk-vatten och Solution] af Sal

ammoniacum fixum, var en regenererad Flufsfpat.

Den gelatinerade uplosningen af Alkali fi-

xum i Fiufs-fpats-fyra edulcorerades val, torka-

des och utftåldes for hetta i betåckt Digel.

Hon fmålte då utan efFervefcence. Derpå håll^

des hon ut, och pulverilerades. Defs fmak var

då cauftik : ftåld i en kallare, deliquefcerade

hon, och förhöll fig i alt, fom Liquor nlicum.

28- Med mineralifkt; Alkali, gaf Flufs-fpats-

fyran aldeles famma produfter, fom med det

vegetabiliflva.

29. Då flyktigt Alkali uplåftes af Flufs-

fpats-fyra, vifade fig ock en Gelatina, fom fila-

des ifrån Liqueuren> edulcorerades och befans

vara en verkelig Kifel-jord* Det flytande, fom
Äått ofver den famma • fmakade fom Glaubers

Salmiac

* _ ' t
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Salmiac, och gaf Cryftaller, faft: ån ganflca fmå*
dermed gjordes följande Forfok*

(a) Dä de fublimerades ur Retort, gick
forft något flyktigt Alkali ofver, hvarpå Sal-

miac folgde, fom fmakade litet fyrlig.

(b) Dä de deftillerades med en blanning af

pulveriferad krita och vatten, gick alt det flyk-

tiga Alkali ffcraxt ofver.

(c) Blandade i Kalk-vatten, fåldes ftraxt

cn regenererad Flufs-fpat.

(d) Et prsecipitat af famma natur århol!s :

,

då de blandades til folution af Sal ammoniacum
fixum. Liqueuren, fom ftod ofver det famma,
var en folution af vanlig Salmiac.

(e) Utur folution af Kalk i Saltpeter-fyra

fåldes åfven regenererad Flufs-fpat.

(f) Utur Silfver-Solution fåldes ymnigt,
hvilket for Biås-ror reducerades til Silfver, och
i det fimma flåppte (in fyra, fom dels gick bart

i ångor, dels förenade fig med Vattu-ångor u-
tur Ljus-lågan til en Kifei-jord, fom formera-

de en rund hvit flack omkring det reducerade

Silfret på kolet.

(g) Utur uplofningen af Qvickfilfver i Salt-

petcr-fyra fåldes en Mafla , fom hel och hål-

len var flyktig i hetta-, men Solutio Mercurii

Sublimati corrofivi ändrades icke.

(h) Utur Bly -folution i Saltpeter - fyran ,

fåldes alt det uplofta Blyet*

(i) Bitter-lalts folution grumlades.

(k) Då Vitriol-fyrän, blandad med folution

af denna Salmiac , deftillerades i tåpta kåril ,

gick rena Flufs-fpats-fyran ofver, och -formera-

de en tjock Ikorpa pä' vatnet i Recipienten.

I 4 Rege-
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Rcgenererad Flufs-fpat, fom århalles pS
de, vid (c) (dj och (e) nämde fått, decom*
'poneras genom digeftion med Cryftaliiferadt Vin-
ilens* alkali. Flufs-fpat-fyran torenar fig med
Lut-faltet ; men Kalken , fom då blifvit fri 9

tager åt lig Lut-faltets fart a luft, och utgör
med den lam ma en obrånd Kalk , fom faller til

botnen af kårilet.

Om Cryftalliferadt flyktigt Alkali nyttjas i

ÄåHe for det falla til detta förfök, (ter ingen
decompofition.

Med abfbrberande Jord -arter.

30. (a) Kalk-folution i Flufs-fpats-fyra for*»

blef klar, til defs fyran var faturerad • då (kil*

de fig all den uplofta jorden, förenad med fyran,

til en Mafla, fom dels föll til botten, dals med
det flytande gelatinerade i luften > men var en
regenererad Flufs-fpat.

(b) Magnefia alba uploftesj men dels föll

ftraxt ned med Flufs-fpats-fyran, och dels gjor*

de, at ofriga Maflan hel och hällen gelatinerade,

(c) Med Alun-jord utgjorde Flufs»fpats»

fyran en fot folution 5 fom ej heller kunde Gry*
ftalliferas utan gelatinerade.

Med Metaller.

g 1. Nedan nlmde Subftancer, digererade 6
timar med Flufs-fpats-fyra, i fårflnldte Glas-ka*

ril, och det med någon kokning vid flutet 5

forhollo fig, fom följer:

(a) Guld greps icke an. Kokfalts- fyras lik*

het i några omftåndigheter med Flufs-ipats-iy*

ran, gaf anledning at forfoka
?

- om ej åfven den
fem-
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fenarp , i förening med Saltpeter-fyra, (kulle

kunna lofa Guld; men detta (kedde ej,

(b) Silfver forblef ock oförändrade. Silf-

ver-kalk, fäld med Lut-falt, uploftes til en del$

men det ofriga förenade (ig med fyran til en

Mafla, fom lag oupioft pä botnen. Da VitrioU

fyra flögs pä den famma, utdrefs Flufs-fpats*-

fyran, fom förråddes af fin corrofiva Snga.

(c) Mercurius uploftes ej \ men Quickfilf*

ver-kalk, fåld med Alkali iixo, ur Salpeter-

fyran, uploftes til en del. Det ouplofta hade for*

enat fig med fyran , och blifvit hvitt. Af til-

flagen Vitriol-olja, drefs Flufs-fpats-fyran-ut i

form af angör. For Bläsror gick denna Mas-
fa til et gulaktigt Glas, fom dock fmåningom
til ftor del afrokte; men lämnade en i eld be-

Itåndig Glas-pårla efter (ig,

(d) Bly uploftes ej$ men kalken gaf en fot

folution , hvarutm Bly-kalken kunde fållas, med
Vitriol - och Kokfaks fyra famt med Salmiac.

Då en portion fyra, fom var digererad ofver

Bly-kalk, och redan holl någon del deraf up-
loft, digercrades å nyo ofver Bly-kalk, fkildc

fig åndteligen denne > förenad med Flufs^fpats*

fyran, från folutionen. Af Vitriol-fyra decom*
ponerades denna förening: Flufs-fpats-fyran drefs

ut i form af corrofiva angör. Maflan kunde
for Blåsror låtteligen bringas til Glas, h varifrån

ffran ftraxt rökte bart, och Kalken reducera-
de^. Dock var en del af Glafet beftåndigt i

elden*

(c) Koppar uploftes til nägon del
5 ty Sy-

ran, fora var digererad derofver, blef blåakrig
af tilblandad Salmiac fpiritus. Koppar-kalk u p i

I f löftes
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löftes utan fvärighet, Solutionen gelatineräde
;

men gaf dock dels nåftan cubiika, dels långa

blå Cryftaller: ifrån hvilka fyran kan {kiljas

blott medel ft hetta.

(f) Järn greps med häftighet an. Dun-
(terna, fom ftego up under uplosningen, kunde
antändas* Solutionen fmakade likt Jårn-vitrioU

Gelatineräde under evaporation; och kunde ej

bringas til Cryftaller , utan låmnade en hård

Mafla, fedan det flytande afdunftat. Af Vitriols-

oljan drefs Flufs-ipats-fyran derutur i form af

ånga. Hetta gjorde enlain det famma, och då

^varlårnnades en rod Ochra. Jårn-ochra uplo-

ftes ock, Solution fmakade fomJAlun : kun-
de ej bringas til Cryftallifation , och decompo-
nerades af Alkalier, fora fålde ned Jånv kalken.

(g) Tenn greps icke an; men Tenn-kalk up-
loftes lått* Solu:ionen gelatineräde och fick en
äcklig fmak.

(h) Vifsmuth blef icke angripen. Med Vifs-

xmith-kalk förenade fyran fig, och vifade aldeles

famma förhållande, fom med Bly-kalk.

(i) Zink förhöll fig på famma fått fom
Jårn, med Flufs-fpats-fyran. Dock tycktes So-

lutionen vara något benägnare til anfkjutning.

(k) Cobolt-Regulus uploftes ej -

y men Co-
bolt-kalk uploftes. Solution var gul och gela*

tinerade.

(1) Spitsglas-Regulus blef icke angripen*

Pulveriferadt Glas af Spits-glas uploftes ej el-

ler mårkeligen.

Med Sak -Solutionen

32. (a) Utur Silfver-folution {tedde foga

fållning,
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fällning, genom tilblanning af Flufs-fpats-fyra.

Det ringa pnecipitat , fom årholls, hvarkcn fmåi-

te eller rökte for Blåsror.

(b) Qyickfilfver uploft i Saltpeter-fyra pra>
cipiterades nägot. Den fålda Maflan fmälte pä
kol for Blåsror, och åndreligen rökte bart. So-
lution af Mercurius fublimatus ändrades ej af

tilflagen Flufs-fpats fyra.

(c) Bly-folution i Saltpeter-fyra ändrades

ej 3 men utur Bly-folution i Ättika fåldes alt

det uplofta Blyet ; då mera Flufs-fpars-fyra til-

blandades, ån fom behofdes for at fålla Bly-

kalken, uplofte hon fjelf Bly-kalken, fom åf-

ven kunde folveras i deftillérad Ättika.

(d) Solutionernaafjårn- Koppar- och Zink-
Vitriol, Alun och Bicter-falt , ändrades fSg*

af tilblandad Flufs-fpats-fyra.

53. Af alt det, fom nu år fagt om Flufs-

fpats-fyran, följer:

(a) At hon kan lofa up Kifel-jord (§. 16 \.

(b) At famma jord åter flåppes af Flufs-

fpats-fyran, få fnart denna forenar fig med nå-

gon annan kropp; antingen alkali, (§§. zj. iS.

%p.Yf abforberande Jord- art (§. 50.) eller Me«
tall (§.31).

(c) At den, efter §. 10 producerade Flufs-

fpaten ej var aldeles ren , utan blandad med
Kifel-jord, fom dock ej ftrider emot hvad där

påftås; ty famma Kifel-jord made altid vid de-
compofition blifva qvar, jämte den tillika gene-
rerade Gipfen.

(d) A t Flufs-fpats- fyran knapt lårer kunna
Irhållas ren, utan altid förenad med någon Ki-
fel-jord, fom genom tilflag af Alkali volatile

kan {kil jas derifrån, (e) At
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(e) Ar då man vil förena ren Flufs-fpats*

fyra med någon annan kropp, årfåkrafte med*
let, at forft deraf göra en Salmiac med Alkali

volatile (§. 29.)

(f) At en eombination af Alkali fixum och
Flufs-fpats-fyra kan på våta vågen förena fig

med en fint delad Kifel-jord (§.27).

ANMÄRKNING,
Emot

Herr UAL EMBE R T,

Ljus -firålars Spridning s

Af
FRE DR. MALLET,

Kongl, Obfervator Aftron. i Upiåla.

edan afledne Herr Stats - Secreteraren och
Riddaren Kli ngenstierna meddelat Hr,

Clairaut et utdrag på Latin, af Defs uti

Kongl. Vet. Ac. Handlingar for 17^4, pag. 297,
gjorda Anmärkning vid Brytnings-lagen af fär/kil-*

da Ljus-firålar , då de gå ur et genomfkinande me-

del uti åtfkilliga andra ,har famma Utdrag blifvit

införd t uti Memoires de l
y

Acad. R. des Sciences
,

I7f6, pag. 405*9 och kart derefrer criticeradt

af den Vidtberomde Mathematicus Herr D'
Alembert, unOpufcules Mathem, T. III. pag.

3f9 Teq. Hr. Klingenstjerna fig Defs in-

ka fl:* och vifade mig deras ofog 5 hvarafjag vänta-

de 5
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de , ät han ftulle fjelf uptåcka mifstagen* men
fom H. D' Alembbrt å nyo uprepat famma
inkaft uti Femte Tornen af 0/>#/r. AfitfÅ. och

pag. 472, låtit mårka någon fortrytelfe, at en

annan Auclor uptagit for godt det , fom uti

Tam. HL Opufc. M* blifvit ogiliadt och i H.
D' Alemberts tycke tilråckeligen vederlagd t j

fä har jag foretagit detta åmne, och hoplam»

lat mina tankar derotver, til at här frambära dem,

§. i. Låt en Ljus-ftralé AB, Tab. V. fig.

I. räka ufra ytan af et Prisma uti 5, och lät

famma Prisma blifva fkuret vinkelrätt emot ofra

ytan utaf et plan, fom gar igenom JB ^ fä at

BFC foreftåller denna Se&iön: då måfte Ljus-
ftrålen, efter fin brytning uti J?, gå uti en råt

linea B C, fom år uti planet BFC) och likaledes

år CD, fom foreftåller Ljus-ftrålen efter fl tt

Utbrytande vid D, uti planet BFC y cm det {kä-

rande planet år Normalt emot Prismets nedra

yta, hvilket hår måfte antagas, och altid inträf-

far , når Prismer åro rått conftruerade. Om
Sektionen BFC år vinkelrätt emot Prismets kant

få kallas Vinkelen BFC Prismets Brytnings*

uinkeL Når Prismer ftola nyttjas uti forfok
%

plågar man noga afmäta deras Brytnings- vin-
klar, och fedan Hålla prismerna , emot de anfal-

lande Ljus-ftrålar, pä det fått, at Brytnings*
planerne ABF åro vinkelfåte mot Prismernes
kanter j härigenom år lått, ledan Anfalls-vinke-

len år gifven på ena fidan, til at veta Strålen*

Anfalls-vinkel på Prismets andra yta eller lldaj

ty om acc, b& åro vinkél-råte uti B ocfy C, fä

år É<Sb$ZuBG<¥BFG.
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§ 2. Forfarenheten lårer, at når en Ljus-
ftrale AB brytes uti 5, fprides den famma uti

flera fträlar af olika få-rg, och at denna Strål-

fp rid ning åftadkommer måfta oredigheten uti

Objeärernas bilder, fom tagas genom Optifka
glas. Newton år den forile, Torn utredt den-
na Taken: han har funnit, at Stral-fpridningcn

hårrorcr af en olika brytning uti fträlar af oli-

ka färg , faftån Anfalls-vinkelen år gemenfam,
fåfom händer uti en hvit Ljus-ftråle , hvilken

år fammanfatt af alla flags färgade fträlar* Han
freiiade til at åtcrbryta färgade Ljus-ftrllar och
at famla dem, få at de matte utgöra et hvitt

ljus a nyo, hvilkct (kulle vara en ftor formon
uti Optifka glafen men Newton berättar, at

det icke lyckades honom forr, än den brutna

fträlen blef parallel med den obrutna, dä all

nytta forfvinner med Optifka glas. Newtons
forfok äro mycket trovärdige men flutfatfen

betog alt hopp om Dioptrifka Tubers förbät-

trande. Ingen tviflade om defs riktighet förr,

ån Herr Euler anmärkte, at Bildernas redig-

het uti ögat llrider emot Newtons lära, och
upgaf et Forflag til Optifka glafens befriande

irran Stral-ipridning,

§. 3. Nya Forflag behofva nya forfok $

och H. Eulers Forfok lyckades icke* Imed-

lcrtid tyckte värdjupfmnige Kli ngenstj erna,
fom icke visfte af Eulerianska Forfoken, at

fa ken kunde våndas pä en annan fida: nämligen,

om Newtons fiutfats år oriktig, få måfte fel

gifvas uti Forfoket, eller uti flutfatfens ledande

derutur. Detta företog han fig at underfoka

är 17^0, dä jag hårde honom framgifva foljan-
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de Problem : om Ijus-Jtrå/ar brytas uti et Prisma

(hvars Brytnings-vinkel dr bekant), fä at den ut~

brytande ftrålen år parallel med den obrutna ,* til at

finna Anfalls-vinkelen får den obrutna ftrålen , när

forhållandet gifves imellan Sinus for Anfalls - ech

Brytnings -vinklarne uppä Prismets bägge fidor* Til

exempel: om Prismet BFC år gifvet , få at vin-

kelen BFC år bekant, och Ljus -ftrålen AB
gar uti Medlet. X, bry tes vid B af det Prifma-

tifka Medlet G, få at Strålens våg år B C, famt
uti C bryter ut i Medlet W efter leden CD

,

fom år parallel med AB 9 få begares , at finna

Anfalls-vinkelen aBA, då Sin. ABa år til Sin.

ccBC, fåfom r : i , och Sin. BCb år til Sin. /3 CD
fåfom R: i. Detta Problem uplyfer Newtons
Forlok j ty det går icke altid an, at med Pris-

mer bryta Ljus-ftrålar, få at den utbrytande
CD blifver parallel med den anfallande AB:
men utan at hafva reda härpå, är man ok un- -

nig, huru forfoket fkall verk Hållas. Slik okun-
nighet kan ock hafva varir orfaken, at New-
Tonians k a Forfoket icke blifvit eftergjordt.

§. 4. Uti Newtons for fök var Luft i

Hållet for Medlet L> Prifmet BFC var af Glas,

och Medlet V var Vatten. Så at Medlet G
var tätare ån L och V\ men L och V voro af

olika täthet och olika Brytnings-kraft. H.Klin-
genstjerna har lämpat fin upiosning, efter

defia emftåndigheter : han gor
,
Fig. z. TM:

TG:: r: t > och TM: TI: : R: i , upritar på
GE et Cirkel-fegment GHI r fom har vinkelen

GHI — BFC , och ritar utur Ten Cirkel ge-

nom Af, famt antager at den råkar Cirkelcn

GHT uti H, då HGI blifver lika med Anfails-

vinke-

MM*»- V'- ; 1 .'
»'

, '$W&Wm* t
''••*.

,
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vinkelen AB a. Af denna Conftruftion drager

jag följande Corollarier

:

ito, Omrn Ä, eller tG ft TI, få år Cir-

kelen GHl en v enda punft, och Cirkelen MH
faller utom GHI$ det år

5
om Medlen i och V

åro de fatnma
5 eller proportionerna r til 1, och

R til t åra de famma , få år Problemet ornoje-

ligt. Således om en Ljus-ftråle AB bry tes utur
luft in uti et tätare Prifma ÄJEÖ, och ledan bry-
tes ii t vid C uti luft igen, fä kan aldrig CD
biifva parallel med AB, Det famma händer %

om Mediet G år glefare ån L och f% når deffe

hafva lika Brytnings-krafter,

i:o* Om Cirkelen igenom M fkår GHl uti

tvånne pundfcer h, få år det mojeiigt uti två

händeiier^ at CD ikal varda parallel rned AB t

nemligen den ena* dä ABa ~HGI$ den andra
^

dä ABa SS hGL.

fö&i Om Cirkelen igenom J$ tangerar ö#/>
få år Problemet mojeiigt uti en enda håndeife.

4-;D Om Cirkelen genom M faller utom
G/Yl, få år Problemet åter omöjligt. Til ex*

om vinkelen BFG år rått ^ få kan CD ej blif-

va parallel med -^Ä, och det aren vifs gräns

for vinkelen £jFC> at parallelifmen flcali hafva

mm ^ nål* punfterne G och / åro detcrminerade*

eller pröportionerne r: t och R: 1 åro gifne.

5:0. Om man antager M beläget imellan

G och /, det år^ at r år (torre ån i , och Ä
mindre ån i ,

(hvilket inträffar
5
når G år täta-

re än £, och glefare ån ^ fä årö två håndel*

fer for livar och en Brytnings-vinkel BFG y uti

Iwilka CD år parallel med AB. Inbillar man
fig 5 at C? och / nalkas til M och åndteligen

eoin*

1
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coincidera med M, få forfvinner Problemet til-

lika med Brytnings- krafternas olikhet.

6:0 Ju mipdre vinkelcn BFC ;. =-Gf.ffJ) år,

da G^Järo belågne imellan 7" och M, ju (tor-

re diarneter hafver Cirkclen GHI, när 61 år

determineradt , och ju mindre bufver Anfalls»

vinkelen HG I(zzABa) eller ju nårmare faller

punétcn H intii om Ci> (kall vara parallel

med AB.
Detta kan göra tilfyllefl, til at vifa nyttan

af anförda Conttruétion.

§. 5. I anledning af tredje och fjerde Co-
rollarierne har jag betraktat följande Problem;
at jinna vinkelen GHI, Fig* \ 5 fd at Cirkelen MH
tangerar Cirkelen G Hl, när TG ,

TI^ TM ära de-

terminerade. Uplosningen har jag funnit fäfom
följer: man gor GD ~ D I, drager DF vinkel-

rått^emot Gjy och prolongerar D JF
5
til defs den rå*

kar Cirkelen MH uti F-y man fammanbinder G%

i7
, gor G Ez-EFj och Håller EK normalt emot

GF; man ritar utur F med opningen FK -3 TM,
en Cirkel, fom fleår EK uti K, drager GL vin-

kelråt emot KF
5

och utur T, med opningen
70= TM— FL, a fik år JDJF.uti 0, famt utdra-

ger TO til Peripherien MH, fa år GHI den be-

gärde vinkelen. Ty efter TH~ TM} och TO
zn TM— FL, få år 0 H—FL , och Cirkelen fom
befkrifves utur medel-punften 0 genom H

1 tan- -

gerar Cirkelen MH: men (FK~ ) XH: GF:; EF:
(FE~) HO — NH, derfore måtte TH.HOzzGF.
FE, och T/f. HN—GF* , och (Ti/ 2 Ii1

/.

HN-) 7 O 2 — NQ 2 ~(TM* GF2 ~ ) TF2 —

»

DF2 —GD 2
, eller 70 2 — NO 2 ~TD 2 DG*,

famt NOzzGO, Altfä åro pun&erne G, /, uti

K deu
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den upritade Cirkelen med opningen OH y hvil-

ket (kulle bcvifas. Denne vinkel GHI är fjelf-

va granfen for Prismers Brytnings- vinklar, fa

at man aldrig kan få den utbrytande ti ralen

parallel med den anfallande, om Prifmets Bryt-

nings-vinkel år ftorre ån GHl > ty alle Cirkel-

fegmenter, fom ftl pl G/, och innehålla en ftor-

re vinkel, måfte falla inom Cirkelen MH> Om
iWår beläget imellan T och G, eller om r är mindre
än i och Ä mindre i , fä är lika lätt at finna grän-

fen for Prismernas Brytnings-vinklar, dä den ut-

brytande Ljus- (trälen år parallel med den an-

fallande.

§. 6. Man finner håraf, at Newtons for»

fök är ganfka märkvärdigt , och at det for-

drar en fårfkild aktfamhet til at eftergöras s

men det år ån märkvärdigare , at han berät-

tar, at fträlen CD Fig. t, har varit utan f år-

gor, lika fom fträlen AB , eller at Sträl*fpridnin-

gen blifvit borttagen, få at alla färgade ftralar

hafva varit parallela. Denna -fynbarhet vilar 9

at de färgade ftralar uti C icke varit mycket
fkilde elier vid utbrytandet hafva blifvit fam-

manblandade, ty faftån de vid utbrytandet åro

parallele , få måfte deras Bild förbli fvu lika myc-
ket färgad fom uti C, om de icke äter blandas,

elier ock mäftc fargorne uti C vara nåftan o-

mårkelige. Hår yppar fig nödvändigheten af

en ltor laggranhet uti Newtons for fö k , tilli-

ka med flera omftåndigheter, fom kunna leda

til m i fs tag. Om B år beläget nära vid JF v fa

åro de färgade ftralar uti C foga fkilde och kun-
na blanda- vid utbrytandet ; det famma mäfte

hända, om Prismets vinkel BFC är mycket liten,

eller
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eller om man i ftållet for et Prisma, nyttjar et

Obje<ftiv-glas, hvaruti de planers vinkel, (om
tangera glafet uti (trålens anfalls -och utbrytnings-

puncter, akid år liten, och hvarigenom ipridda

itrålar ån mer kunna blandas, for ytornas böj-

nings fleuld. Oaktad t alt detta, bor man när#

ma re betrakta det fom Newton verkeligen
erfarit, at ftrålen CD varit hvit eller utan all

fpridning imeilan de olikt färgade fträlar. Herr
Klingenstjerna har bevift, at når TM: TG::
r: 1 > och TM: Tit: R: i for reda fträlar, och
en Cirkel upritas genom Tfi,Hy

och en annan
genom r,4ff, fedan punften H blifvit funnen på
fatt,, fom uti 4 lårdt 5 få tjena fimma Cir-,

klanat foreftålla ofriga flags (trålars refraétioner,

når de åro parallelc med AB. Nemligen om
v: j : : Sin. ABa: Sin. ccCB for violetta Ljus-
ftrålar, och V: 1:: Sin. &CD: Sin. BCb^ for

famma fträlar, famt TH: Ig: : v: i y och Tff:

Ti : : V\ 1 , få fkal punkten i vara uti Cirkelen
Till: ty igHzz IGH(=aBA) och millziMlll
(zz£CD). Har&f argHi= G HI(=BJFC, dels-

utan åro, Tg\ Ti, Tm ( rr TAf) fvararde mot-A--^, t*

åfven fom 7'G, TI, TM åro proportionellc emot

-v ~; 1 for Ljus-ftrålen ABCD. fom har CD
T K
parallel med AB uti Prismet BFC.

§. 7. Et få Mathematifkt afbildande at
Newtons Forfok tillåter defs tydeligare gran (k

-

ning, h vilken år få mycket angelägnare, fom
det år ganfka mörkt och ofåkert/at alla flags

färgade Itrålar akid (kola blifva parallela med
K z hvaran-
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hvarandra , fa fnart en af dem uti den utbrytan-

de (trålen CD år parallel med den anfallande AB.
En fådan (lutfats bor icke dragas af et enda

Forfök, och den behofver en fårfldld underfök-

ning genom flera håndelfers nogafte ofvervågan-

«Se. Om denna anltålles medPrismer, fom haf-

va ftorre Brytnings-vinklar, få fkal man finna,

at Strål-fpridningen icke fortages, når CD av pa-

rallel med AB, hvilket Herr Dollond vcrke-

ligen erfarit, och dermed uppenbarat af forfok,

at det Newtoniånska år felaktigt. Det år

ofvikeligt, at når Anfails-vinkelen måfte deter-

mineras af Prismets Brytnings-vinkel, på det

den utbrytande fträlen fkal varda parallel med
den anfallande, få bor et nytt vilkor uti fam-

ma Problem determinera fjelfva Brytnings-vin-

kelen > men det år et nytt vilkor, at de vio-

letta ftrålar (kola vid utbrytandet vara paraliela

med de utbrytande r6da ftrålar, altfå fkal Bryt-

nings-vinkelen varda gifven til fin ftorlek. Mo*
jeligt år, at Newtons Brytnings-vinkel hån-

delfe-vis inträffat med fådant vilkor," men det

år ogonfkenligt , at flutfatfen deraf icke får gö-

ras til en allmån regel. Man kan åfven invän-

da hål vid, at når de utbrytande roda och vio-

letta ftrålar blifva paraliela, få följer icke der-

af, at alla ofriga färgade ftrålar varda medjiem
fullkomligcn paraliela : men tillika bor märkas

at deras återftående fpridning måfte blifva nåftan

aldeles ofynbar. Herr Kmngenstjerna har

utförd t detta bevis på et Geometrifkt fått: låt

TM, TG, TI, Tg, Ti, Fig. f , vara proportio-

ncla mot i , ~> ~> ~> ~-> fök cn pun£t /, få
r R v V

at
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ut FG; Fg:;GI:gi; tag Ft£, fåatf/C2 / 77* —
r^/.^/Vö./ och utur Medelpunéten i7 rita cti

Cirkel genom AT, famt utur T genom Af, hvil-

ka (käras uti /C, fammanbind K, -F, fom (kår

Cirkelen MK uti £f, få år GHl eller ^^i eft

Brytnings-vinkel, uti hvilken röda och violet-

ta (trålar blifva paralleia, når den utbrytande
(trålen är parallel med den anfallande , eller da
Anfalls-vinkeien år lika med HGF. Ty om Cir-

kelen GHI går igenom punétcrna G,!,//, få ma-
de den utbrytande röda (trålen vara parallel

med den anfallande röda, efter §. 4, når Pris-

mets Brytnings- vinkel år lika med GHI och
Anfalls-vinkelen ~HG1. På famma fått måfls
den violetta ftrålen brytas, når Anfalls-vinke-

len år lika med hg i, och Prismets Brytnings-

vinkelen är lika med ghi\ men FH KF~TF%

tr TM* derföre år (FK2 =) FH2
: FH. FK: : FK:

FH:; gi: GI:: gF: GF:;iF: ZF, hvaraf följer,

at g bi ä GHI och HGI z=i hg i. Derfore blifva

röda och violetta fträlarne parallela vid utbryt-

ningen, når Prismets vinkel — GHI, och Anfalls-,

vinkelen zzHGI: men når TM fa gifvcn få blifva

punkterna * detefminerade genom den al-

manna Refraäions-lagen, derföre blifva punfierne

i7, och H deraf gifne,och ingen annan vinkel paflar

til bagge vilkoren uti anförda förfök. Tvärtom,
(kulle man antaga en annan vinkel för tjenlig,

få måfte Refraétions-iagen eller förhållandet c-

mellan Sinus för Anfalls - och Brytnings- vin-

klarne af olika färgade (trålar råttas: fåledes åt

det antaget för Newtons förfök, at TAf, TGf

TI, Tg , Ti åro proportioncllc mot t , -> ~j \)

K 3 mm
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men fafl: ån man for en ny Prismatifk Brytnings-

vinkel G/I/ conftruerar Segmentet GhH uti Fig.

% och 3, tillika med Cirklarna TGHy TgH, och

tffåttcr 7> — ~> få folier icke ftraxt at Ha
v

och om JL år ftorre ån TI, eller ^ mindre ån
V v V
Ti ^ hvilket kan hånda, få år Sträl-fpridningen

icke borttagen. Men om de färgade Strilar vid

Utbrytandet uti C åro alle parallela med AB
y

då år ~ zz Ti*

§. 8. Uti anförda bevis hafver Herr Kltn-
genstierna icke mera antagit, ån 1:0, at Re-
fractions-lagarne utur L inuti O och mur G in-

uti W åro bekante. z:é-, at den utbrytande ftra-

len CD år parallel med den anfallande AB, och
åndteligen $:o, at Strai-fpridningen uti C år

borttagen: han har deruti å daga lagt, at Pris-

mets Brytnings-vinkel blifver deterrninerad och
at Newtons forfok har enda (t rum uti en får-

{kild håndclfe. Alt detta år förbigånget utaf

Herr DVAlembert, uti han* inkalt emot Ut-
draget, hvilket år infordt uti Parififka Mem. de
/' Acad\ des Sc. är 1 7f (5 : men om föregående be-

vis blifvit rätteligen ofvervågadt, fä hade Herr
D? A lembert fiiart infedt grunden til Herr
Klingenstjernas gjorda anmärkning, tillika

med fammanhanget af det Newtonianska För-

foket. Detta Forfok år antingen felaktigt, el-

ler beror det på Prismatifka Brytnings-vinke-

lens ftorlek , fäfom nu tydeligen år Forklardt.

Utan at nfiöåa härom, gör Herr D'Alembert
fma

/
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/ina inkaft til at förfvara en folgd, fom New-
ton tillika anfordt vid oftanåmda Forfokj nem-
ligen, at r— \ : R — i v — (>• K i. Man
kunde påftå, at denna nya Refra&ions-lag år

ovifs, emedan forföket år ovifst, eller fttein*

ftone bundet til en enda händelfe : men Herr
Klingenstjerna utforer faken ån vidare : tf\

falt ån forfoket icke år gcnerelt , få kunde hän-

da, at den lag, fom Newton berättar (Ig d er-

vid hafva obfervcrat , torde vara allmän. Vi
n åfte underfoka Figuren 4, til at finna, hvad
vi ikole doma härom: deruti år GM: IM:: r
— / .* R—- 1 och gm: im; : v— 1 ; V— 1 ; altfä

ftadgar Newtons lag, at GM: IM:: gm: im^

hviiket åter år felaktigt, o; h gifver et nytr
fkål, at Newtons forfok icke år påliteligt.

Herr D' Alembert pallar , at denna fl utläts

icke galler, ty han menar, at Herr Klingen-
R V ö

'

stjerna antager - — 1 : - — \\: R— 1 : V— 1;

men det förhåller fig icke fa, hviiket vi redan

anmärkt, derforc uphorer farnma invändnings
tillika med vifsheten af Newtons nya Refra-

R V
ftions-lag. Uti Fjerde Figuren år - — 2 : - —

«

1 :: men efter Newtons lag år GTG Tg 0

IM: : gm: im Jpch Gl: gi*: G M: g m: altfå fkul

lc, om Herr D' Alemberts mening vore grun-

dad, antagas uti Figuren, at~ : : : GM :o i Gr Ig

IM, hvaraf : V~: : GM: ML och TG: Ml::IG ig
K 4 Tg
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Tg : gm> hvilkct år ganfka orimligt, emedan
Tö ar (torre ån Tg, och Ml mindre ån gm -

t der»

fore kan en fädan Suppofition icke paffa (ig

med Figuren
5 och bor dello mindre tilläggas

Conftru&ionens Auétor.

§• 9. Frågan år icke Jnår fornåmligaft : om
Newtons nya Refractions-lag har rum uti Na-
turen ? Utan det< underfokes om den famma
har rum uti Newtons Forfok under de upgifna

omitandigbeter ? Detta nekar Herr K Ll N GEN*
Stjerna, men anmärker, at ju mindre Frismets

Brytnings-vinkel GHl år, och foljakteligen , ju

närmare // faller til M uti Fig. z , fCoroll* 6.

§. 4.) ju mera nalkas proportionen GM: IM til

likhet med gm: im. Herr D' Alembert in-

vänder häremot* at Herr Klingenstjerna fam-

manblandar tvä båndelfer, forri val bora (kil jas: ,

den ena
5 når R fkiijer (ig gan(ka litet ifrån i,

och den andra, da Anfalls- vinkelen år liten. Jag
tycker mig hår märka, at det undfallit Herr
D' Alembert, igenom utdragets karthet » hu~

ru, när Prismatifka Brytnings-vinkden formin-

fkas, puncten H fk all ralla nåra vid Af, faft ån

R c\\ct r mera (kiljas ifrån t. Ty på detta fått

{kall man erhålla, at den utbrytande (trålen år

parallel med den anfallande, når vinkelen GHI
ar liten. Således om uti Fig 1 Brytnings-vin-,

kelen BFC forfvinner, eller FC år parallel med
Jfi, fä faller punéfcen H på 3/, och den anfal-

lande (trålen AB bor vara normal emot FB , om
den utgående CD fkal varda parallel med AB.
Haraf följer, at proportionerne GM: IM och
gm: im kunna nalkas til likhet, icke allenaft

dä punden / eller G nalkas til JfcT, utan ock då

vinke*

>
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Vinkelen GUI aftager, och at bagge håndelfcr-

ne hafva enahanda verkan uti Newtons forfok,

i anfeende til den upgifna nya Lagen , at r— i

:

R— \ :: v—i: V~i> Herr D' Alembert
anforer val, at denna Refractions-kg icke kan

vara mera fann uti fmå Anfalls-vink lar ån uti

flora , men dertil fvaras: 1:0 at 4:de Figuren vi*

far 5 huru famma kg approximerar til det råtta

förhållandet, om NEWTONS*forfok år anftäldt med
fmå Brytnings-vinklar, och med dem år befun-

net riktigt. 2:0. At når de qvantiteter (kola

afmåtas uti fmå Anfalls - och Brytnings-vinklar,

fom uti Férfoket utvifa proportionerna r — 1 :

R— r och v ~—
* 2 •* V— t , få blifver ooiårkeligt,

at defia proportioner åro olika.

§. 10. Då jag måfte ogilla de inkaft, fom
Herr D* Alembert anfordt emot Herr Klin-
*genstjernas bevis om Newtonianska For-

fokets oriktighet , kan jag tillika ej undgå an-

märka, at Herr ET Alembert icke blifvit var-

fe, huru det nu förklarade bevifet icke år ftåldt

emot fjelfva (Jen nya Refraétions- lagen , fom
innehåller at r— 2 : R— 2 il v— 2 V— t , utan

at famma bevis fornåmligaft fyftar derhän, at

man må finna Forfokets otilråckelighet til at ftad-

fåfta famma lag- Herr D' Alembert har alt-

få icke behoft angripa Herr Klingenstjernas
demonftration emot Newtons forfok , til at

bibehålla Newtons lag, ty det nekas icke, at

den kan hafva rum uti detta forfok % i fall New-
ton , fåfom troligt år, nyttjat fmå PrismatiOca

Brytnings-vinklar. Jag vil har fammandraga he-

la innehållet af denna Underfokning uti tvånne

Frågor, i:o4 Om Newtons For/åk är riktigt eller

K f faljkti

1
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Jqljktf z:o. Om Newtons För/åk är fant, män-

tie deraf följcf 3 at r — t : R— i : : v— i : V t ?

Pä föriU Frågan iVaras, at Forloket i allmänhet

icke kan hafva rum, men at det kan inträffa

vid någon vifs Brytnings- vinkel på de nyttjade

Pris mer* Til andra Frå&än iVaras, at anförda

lag icke följer af forloket .» utan ftrider dei emot

,

men om det t jenliga Prismcts Brytnings-vinkel

år liten, fä viker famma lag icke mycket ifrån

farm ingen. Vil man fråga 3:0. Om uti Refrallio-

ner
,

/2»^ y?<? tv inne medel uti et och [amma
tredje medel, jkilInaderna imellän Sinus for Anfalls*

och Brytnings-vinklar äro utifamma forhällande y vid

alla (lags färgade ftratar s

1

hvilket Newtons nya
Refratiions-lag bjuder? fä år min tanka, at det

icke ai afgjordc genom föregående undcrfokning#

Ty man finner, at ak det Newton anfordt,

kan hafva fin riktighet , om det brukade Pris-

mets Brytnings-vinkel varit liten, och at Stral-

fpridningens borttagande, fom dervid lyckats,

icke fkall inträffa, når denna Prisarets Brytnings-

vinkel förändras och blifver (torre: hvaraf föl-

jer, at man icke vet af Forfoket, huru fore-

nåmde fldlnader imeilan Sinus förhålla fig uti

andra håndelfer.

^RITNING och kSrt BESKICKNING"
Pä

Fifken Rf] A)
Af

PEHR OSBECK,
Kyrkoherde i Hafslöf.

Rucr eller Ruger kallas hår ä orten et tlags

^ Fifk , fom allenaft i lenare åren (kal blifvit

fångad
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fångad uti cn A, fom rinner genom Våxtorps-

och Renncslofs- Socknar , och år formodeligeu

Cypnnus crythrophthalraus * men fom Figure

åimu la k nas r har jag funnit mig föranlåten at
j

tillika ined mi» karta Befkrifning, upte denna

for Kongl. Vctenffcaps Acad., fom Studi örfils Herr
Magnus Lindgren ritat» Se Tab. 1 V. fig. 4.

Fliken år til ttorlek ©ch fårg något hk en

Mort ?
men bredare, nämligen, litet ofver 1 tum

fram for Rygg-fenan. Han år gemenligen nå-

got ofver et qvarter i långden, och fyllig i kot-

tet. Alla defs Fenor åro roda.

Fjällen likna Braxcns* Sido-linien år krokig.

Ögon-ringen år rodaktig.

Brolt-fenorne hafva hvardera - 14 ftrålar

Buk-fenorna — — — 9
Gump- fenan — — — 12
Rygg-fenan — — — 11

Stjärt-fenan, fom år klufven, 21

Jåmf. Cyprinus clavatus Gesn. de Piscibus

lacuftribus, Tom, 1. p. 345-. Men Pinna ani har
dår hvarken fitt råtta ftålle eller utfeende.

AFHANDLING
Om

Den t Småland gångbara Drag-jjitkany
Senare Stycket,

BSS""v>
:

:- " Af S$M0mm0^
ANDERS M. WÅHLIN,

M. D. AfFeff. och Prov. Med. i Jönköpings Lån.

Sedan jag omrört fä vål Drag-fjukans Hifto-

ria, fom hvad man foregifvk vara orfaken

dert il.
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dertil , får jag aflcmna de Anmärkningar, fotn

Vid defs botande af mig blifvit gjorda.

Sjukdomen har af nägra Medici hållits for

lått at afhjeJpa
(
#
), i fynnerhet då man tidigt

fatt bifpnnga de fjiika med tjenliga råd; men
led fa rnma foigder hos åtfkilliga hafva gif-

vit mig anledning
5 at med mojeligafte varfam-

bet ga til våga.

Åt fjukdomens orfak hos fomlige alldra-

forft tyckqs roja fig i mage och inelfvor, kan
flutas af den åckel, våmjelie och oluft for mat,
fom dem i början af fjukdomen påkommeri
men at den ock mycket fnart hos fomliga ut-

breder fig med våtfkorna, och häftar vid de
reteliga Kropps-delarna , famt framgent fedan

fortfar at foroka '-Ött gift, til defs åndteligen

det forfvagar hjernaws och nervernas nödiga verk-
ningar, forderfvar Blod-malTan, famt affilar och
inflammerar de inre kroppens fa (la delar > eller

ock lyckligt vis fkiljer fig med excretionerna

derifrän, och lemnar endaft en fiummhet och
fvaghet q var ^ derom vitna alla både in och ut-

vånes tecken.

Man tycker fig derfore fkåligen i forfta

fjukdomens Stadio bora följa naturens anvisning,

och bruka evacuerande medel, af hvilka Eme-
tica hafva fråmfta rummet, dels i det affeen-

det, 'at genom nårmafte vågen kunna utdrifva

någon

(*) Confr. Dtjf. dt. d$ Ruphanié.p. 17*

I Hagsholts Fårfamling fick Folket, är iy6f ,

innan jag ditkom, et pplver af Nitro, rad. Valer.

& Ängel. Camphora & Caftoreo, men de flåfte, fom
togo det, fatte lifvct til, fä at de fedan näppeligen

vilk taga emot anstea medel , når jag dkkoin#
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nägon del af det forderfveliga , dels ock at ge-
nom någon fkakning på de nerveufa delarna $

lofla det gift, fom redan år i begrep at klib-

bas vid flere inmaten (
#
).

Jag har ej allenaft med god framgång
7 vid

de foHia fmå känningarna, gifvit Ipecacuanha
med litet Medelfalt forfatt , och fedan flsrc

gånger det famma itererat med tilfats af Rha-
barber, utan ock i början af det andra Stadig

funnit mycken fordel af flika evacuerande me-
del, innan jag tilgripit andra. Likväl har jag

ront, at ..fedan fjukdomen fått något betydeligs:

infteg, kan en fädan evacuation ej tilråckeii-

gen lofla det onda, utan fordrar biträde af an-

dra medel, fom föra det genom flera fil-kåril

undan.

Man har då få mycket mindre flcål at hop-
pas någon betydelig fordel af Åderlåtning, föm
Blod-fullhet icke kunnat anfes for någon anled-

ning til denna fjukdom, eller giftet egenteli-

gen exercerar fl 1 1 våld på Blod-maflan, hvarfö-

re jag den ej heller utan flor prrecaution före*

fhigit, och hos dem endaft, hvilkas blod tyckts
mer ån vanligt vara hetfad, eller då yra mycn
ket fnart tilflagit. Men fom gemene Man vid
allehanda forekommande krämpor griper til Aderr
låtning, blef den ock hår pä åtfkillige trakter

•> ' nog
r

(*) Det år icke vid Drag-fjukan allena, fom Kräk-
medel i början {käfta lila; utan nältan alla conta*
gieufa Febrar, illa artade Flufs-febrar , Mafkar

,

Kikhofta, Froflbr och flere, fordra det famma, och
man far fäledes icke heller, af detta medlets fårdel,

• 4Ma nägot fåkeu om fjukdomcas orfak.
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nog allmänt verkftåld (*), innan jag kom uti
orten 9 utan at jag deraf kunde rnårka fädan
olägenhet (

#
*-), fom Budäus berättar hafva

håndt i Saxen. Tvärt om gagnade Aderlatnin-
gen en flor del, i fynnerhet det rafkatte Fol-
ket , fä at jag tycker mig håraf med fåker-
het kunna fl uta, lik (om vid maligna febrar, at

ju mer pulfens dyrka och fulihet år radande
emot andra onda tecken, ju fak rare kan man
nyttja Åderlåtning (***)^ men ock tvårt om i

famma män, lemna den.

Deremot år den evacuation , fom flcer ge-
nom Svett -drifvande medel, fedan mage och
tarmar blifvit uttömde, icke allenall tilråckelig,

at håfva fjukdomen i fin forfta början, utan
ock

i
fiere gånger repeterad i det andra Stadio,

tyckes utgöra det väfenteligafte utaf curen.

Ehuru allehanda medel, fom kunna upvåc-
ka* fvettning, tyckas tjena i fjukdomens början,

och deraf hårrért, at et enda Umverfa! - medel
pfta allmänt biifvit antaget (~f )

; ar det, då fjuk-

domen

~X*) Måft alla på armen; några få låto ock koppa
fig, under lutande i Kar-bad, af Myror til lagadt?

(**) At lederna blefvo liela och fvaga. I Byarums
Socken tyktes gä ^uägot trögare af återftållas för

dem, fom öpnade Ådren och långe förut legat : och
nägre, fom lätit artappa mycket blod, blefvo fvag-

finte. Derernot • äderläros nåftan alla fjuka i Fors-
heda och Bredaryds Socknar, längt in i a:dra Sta*

dio , med tåiwneHg fördel.

(***) Alle åro ej Feberfrie: fomlige hafva en fnabb

och nedtryckt Puls under Paroxyfmerna, men full

och violent deflemellan , med ftark hufvudvårck och
tor 1

1

(f) I Inrikes Tidningen, 1766, N:o il , anfördes!frän

Cronobergs Lån
f

huru allmånt Öl. bacc. Junip.

\
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domen mera avancerat i andra Stadio, icke al-

lenalt ofåk ert, utan ock ofta forderfveligt

hällt naturens verkande It. huden med mera oro-

tanka dä bor underlättas, at giftet mä lollas

ifrån de delar, fora det vidhänger.

Jag har omrört, hvad for (tor nytta Kräk-
medel och Afforningar fkaffa i der förfta Stadio.

Och faft naturen, åt fig fjelf lemnad, långt

fram i z:dm perioden ,
tilgriper flika evacuatio-

ner, far man icke taga dem for någon critifk-,

utan Symptomatilk verkan, hälft den .^rdje

excretionen
,

nämligen fvetten , fom utbryter

vid hvarje anfalls fiut, år den enda fom Ii fa v,

och tyckes utföra -det fkadciiga. Likväl, fom
lindriga Kråk medel > i fy n nerhet af Ipecaeuan-

ha, hafva den formän, at, jemte det de bort-

föra en hop fkadelige crudketer , fom under
en ftark matluft famlat fig

, gora derigénom
durchloppet måfteligare och underhjelpa. ut-

dun it ningen ; har jag funnit, at fa väl i början

af andra Stadio, fom ock då deruti larigtMiog

lidir, ingen ting gor de fvettrdi ifvande med-
lens verkan fåkrare och lyckligare, an dä ct

lket Kråk- medel forft gi fves, någon (tand efter

en paroxyfmi ti ut (^#) , under hopp, at det

innan

och OL Therebinth. gafs i et få kalladt*^/ M*fk**
Brånntvin , och at det altid hulpit i början, och
lindrat, dä fjukdomen längre fortfarit.

(*) I fynnerhet dä Olea deftiliata gifvas, hal fl de ger-
11a päfkynda infiainatiöh, om den år i begrep at

inltåila tig,

(**) I Kronobergs Lån, ijsf. feafvos Kråk medel un-
der paroxyfmcnia; Se Herr Bergii Förfok for i 757,
^.4: men Spafmema, tom nepligen lemna muondi
•iler 1valget fria

,
förbjuda det ofta , och tyckes kfi*

' *W -i \
*

*'*

f
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innan nafta anfall gjorr fin verkan 3 och få fnart

man därigenom banat fig vågen, och kroppen
litet hvilat v antingen innan nålta attaqve infal-

ler, eller* om den kommer fnart, en ftund der-

efter, ingifver man et Svett-medel, hvartil jag

oftaft tagit 'prasparatiorter af Hjorthorn , dofs

Salt eller Spiritus-, och med denna methode har
jag, til en god fordel, flere dagar fortfarit.

Men man får likväl undertiden röna
r at

defla medel allena icke kunna bringa fig igenom
de hinder, fom Spafmerna upvåcka. Då måfte

man utvårtes ifrån gifva dem biträde, hvartil

emollierande Immc-bad
(
#
) tyckas vara den al-

dra tjenligafle tilflykten. Om man efter repe-

terade Kräk-medel upmjukar den fjukas hud
\ r \ med

ven vara i fin båfta ordning, da man gifver dem
nyfs efter en paroxyfmi flut: kommer nåfta paro-

xyfmus förr ån manönfkar, och ingen eff?<ä fkedt,

itererar man ingifningen ftrax efter detta anfallet,

helit det altid år båfi: at upblanda medlet i Mixtur,
och ^ifva fmaningom* til defs det opererar.

(*) Malt gjordes deffa Bad af Höfrö eller Chamo-
mill-bloirimor. 1 Byartims oeh Toffteryds Soknar
gjorde Allmogen fig. Bad af Myrftackar , Malört
och Chamomill-blommor kokade, hvari hett Smed-
flagg lades i Äfven Etternåsfle - ört och rötter fud-

na med gammalt Dricka eller Ättika och vatten

;

krydderna utkramades och lades om de angrepna
lemmarna: undertiden lades Hampe-frö deribland,

med fördel. Väter in Diff. åt p 32, fåger, at

man i Schlefien med fördel iafmort lenande Salf-

vor: i Vafsbo Härad fmorde ock Folket fig ibland

annat med Hjorthorns fpiritus, men jag häller före,

at ingen -fmörjning år tjenlig förr ån i 4:de Sta-

dio, eller vid de lemningar, fom efter fjukdomen
blifva, ty den hindrar utdunftningen, och kan ådra*

ga famma fara , fom då rhumer fmörjas*
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med goda Kar-bad, och derefter underhåller ut>

dunftningen med Svett-medlen, kan man med
ån (torre fäkerhct lofva en god utgång, hålfb

om fjukdomcn ej gädt for nåra intil det 3 :dje

Stadium. Är det äter få längt lidet, och man
icke allena (t kan mårka , at giftet redan gjort

eller år i begrep at ådraga inflammation, elfer

ock hjernen är redan förbryllad, blifver tillika

nödigt, at imellan paroxyftneroa flitigt bruka

Saltpetter-pulver med abforbentia forfatte, och
lata de fjuke ymnigt dricka diluerande Tifaner

eller Infufioner af Flores Sambuci med Malva
eller Althea blandade.

Men fbm det altid affkråcker Allmogen ,

når mänga läkemedel forefläs och många an ft di-

te r göras at bereda Curen* derjämte åfven en flor

fvårighec år, at kunna på de Hållen, dår man
ej år närvarande, få fådant i fin ordning verk-'

ftåldt, har jag nödgats låta bero vid et eller få

medel, at tidigt i fjukdomen nyttja*

Jag var något villrådig, om jag (kulle fo-

re&rifva Opium, fom Medici bafva vid Drag-
fjukan nåmnt med någon varning f*) , men når

jag jämförde Opii verkan, då det tages i lam-
pelig dofi, med de Sjukdoms - tecken fom åt-

följa Drag-fjukan, lämnade jag min tvekan.
Opium påfkyndar blodcns circulation* och /gor
fnabb puls j i Drag-fjukan år pulfen långfam och
trög. Opium gor mufldarna fläka , i Drag-
fjukan fpånnas

,
dragas Qch ryckas de4 Opium

L forta-

() Confr. Herr Eb. RoséN dif. de Morbo fptjm.
c*nv. <pid. f. 3/. Herr Be&gu Fårjok 17^4,
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fortager Fibrernas retelighet (*) , och ftillar

vårk j i Drag-fjukan u pre t as den i bog grad»

Opium gor munter, glad och djerf y i Drag-
fjukan npkommer ängcft och fruktan. Opium
befordrar fomn *

? i Drag fjukan år han förlo-

rad. Opium förtager matluft i Drag-fjukan är

den häftig. Opium ftoppar ftolgängen 5 i Drag-
fjukan år durchlopp &c. Jag f 11 fåle-

des låtteligen på den tankan, at Opium borde
inforas ibland de medel, forn emot denna f juk>

dom tjena (

^

#*). Når man tillika ihogkom-
mer , huru Opiater, forfiktigt nyttjade vid til-

bakadrifne hudens utflag, ofta kraftigt under-

hjeipa andre expellerande medels verkan 0 har

nian (kål, at deraf förvänta någon nytta, til de
fkarpheters utläckande ät huden, fotn i Drag-»

fjukan reta de inre Kropps-delarne.

Jag började (f) at blanda Starkeys Pik
le -maffa med Nitrum, Carnphora cch Sal Suo
cini, -hvaraf.cn lättare och ymnigare fvettning

erhölls, och efter en do (is morgon och afton

afftadnadc paroxyfmerna. Men forn compoli-

tionen blef for dyrbar, blandade jag 8 til 1®

droppar Laudan. liquid. Sydenh. til fo drop-

par Liquor Ccrnu Cervi fuccinatus , for en full-

vuxen

X*) Confr. Herr von Hallers Rön i Svenfk. Vet.

Acad. Handl. 175-3 um kånflo-ågande och reteligc

delar.

(**) Cfr.TR ALLÉS de ufu Opiifalubri & »oxh , r.i.
(***

) Wepfer v fin HtJIor. Afopl. j> 687 vifar,

hvad nyita Opium gjort för maniaci, hvarfore man
icke kan frukta deraf fä (tor fara, faftån yra tilfla

git af Drag-fjukan r forn i Febrar,

(f) Sedali förut Voraiuv eller ätminftone et lindrigt

Laxér-medel var gifvet. • .

1
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vuxen, morgon och afton, och låt dricka fli-

tigt Flåder-thé , fom åfven få val lyckades*

Jag låt andra taga Liqv* C. C. fuceinat. med
Mixtura Simpl. blandad, flere repetitioner om
daecn. och emot nätterna t drachmer Vener
difx Theriak, hvartil blandades 3^4 gran Cam-
phert , med lika god framgång. Barn och Ung-
dom kunde i iynnerhet ej formas , at intaga

andra Medicamenter , än omtalte droppar, i pro-

portionerad dofi efter deras ålder, och fällan

behofdes mera , til at frambringa den utgång
fom i ^ : d j c Stadio vifar fig hos dcrn iom kom-
ma lig fore (*) AtCkillige. togo Spiritus C.
C. eller OL an Malte Dippelh, .eller ock Ol.

-fcetid. C. C % och et Opiat emot nätterna
,

hviiket aflopp til fordel. Herr A (T Roth-
mans pulver (**) , fom i Cronobergs Lån med
få itor nytta blifvit brukad t, hade ock hår fin

goda verkan , men {kulle dä tagas i flora dofes

och långe j annars tycktes det ej forflä, Cafto-
reum år i denna compolition ofelbart mycket
verkande, men det föll ar 1765" nog dyrt.

;

Alla foetida- vila i denna fjukdorn ftor

nytta > fafom llöne delen antifpafrnodifke , "i

fynnerhet mot de hy ftcrifka anfallen, fom Qym-
nor lida, då deras men ft mation af fjukdomen
kommer i oordning, b v arvid brydiaroma om-
ftändigheter > fom variera curen, ofta förekom-
ma. Mol chus kan ock med fordel ny i t jas i

2'dra Stactio, antingen med Nitreufa pulver för-

fatt, eller blandad til andra expelleraflde medel*
L z koftna-

(*) Dock fållan at flackar, men val utflag, vifa fig

hos dem , fom Wifva med Medicamenter halpue^
Se Dtjjert. de Raphama pag. \j.

>
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koftnaden har dock forbudit mig, at mänga
forfok härmed anftålla. Plantsc rcfolvcnt.es &
cxpellentes , antingen infunderade uti Vin el-

ler Brånncvin (*), vifa åfvcn god verkan, hålft

når tempererande pulver gifvas i mellan, . hvar-

fqre ock Rflentia Aiexiphai maca Stahlii med
litet Land. liquid. S. författ på fomiiga trakter

blef brukad*

Når man åndteligen med Curen hunnit få

långt ^ at den fkadeliga orfaken blifvit lycke-

ligen til huden förd, och antingen i fvett af-

flutit, eller ock til en del dcterminerat fig i

utflag , få har man hulpit den fjuke genom
det farligafte af ?:djc perioden. Men nu qvar*

blifver en fvaghet och ftumhet i de fatta de-

larne, och då år råtta tiden, at fly til Amara
och Corroborantia (**). Merendels bryter lig

då urinen, och dyrkande medel tyckas 'päfkyn-

da en god cch fnar återdållning.

Det år dock med fåkerhet funnet, at Chi-

na-barken icke hafver framfor andra goda Ama-
ra någon fpecifik kraft emot denna fjukdomen,

och jag har icke fedt Curen fortare påflryndas,

//C2^ ^ .. ;,
- om

(*) Män kunde jnycket invanda deremot, at Brån-

nevin nyttjas til menftruum; men fom det varit

tjenligaft 1 anfeende til vifla refinöfa delars extra»

herande, och defs (kårpa i blandning med läkeme-

del mycket år förändrad, kunde man deraf intet

> befara.

* (**) Samma indication har jag hår f6lgt, fom vid

maligna Catarrhal - febrar , och ej förr nyttjat Cor-
roborantia eller Chinan , in jag fedt dem våfendtc-

ligen kunna gagna.:
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em man for (*) och imellan anfallen honom
tilgripit* Dcremot tror jag, at om han icke

med Alexipkarmacis dä blifvit forfatt, hade han
kunnat hindra crifin Tvårt om, når fi-

brernas flapphet blifver endafte indicationen

,

och Chinan forfåttcs med Scrpentaria virginia-

na> eller med rob Sambuci och Camphora,
fsymt ånnu fortfares med lindriga anodyna emot
nätterna, uteftångas merendels alla vidare an-

florer. Ty det år nödigt hela tiden framåt

,

at underhålla utdun finingen och corroborera >

pä det ej recidtver fkola hånda , eller elaka

körningar blifva mojeliga. Men fom Chinan
faller for dyr, och jag icke heller behoft efter-

leta något luccedaneum (**#), har jag lätit fat-

ta Eflentier och Elixirer, af Radicibus Arillo-

loch. Gentianas, Galangx , Zedoar. Valerian.

maj. Pimpin. Imperat. AngeL Enulx &c. af

Herbis Abtinth. Millefol. Cardui bened. Cent.

min. Tanaceti, Matricar. Scordii &c. af Fio-

ribus Chamom. Sarnb. Calend. Hyperic. La-
ven d. &c. och af (like orters Extra&er, når^

tiden häftat* Theriaca diateflf. Infuf. fol. Al-
L 3 chemil-

(*) 1 Cronobergs Lan började man tjtff. genaft i

2:dra Stadio at nyttja Chinan eller Afik-barken; Se
Herr Bergh FSrfdk iJSS> P- 4- Den methoderi

tycktes för mig altid draga längre ut, innan de fju-

ka lindrades.

(**) Når jag brukte Chinan eller Afk- barken i någon
formel tipr fig fjelfve i 2:dra Stadio, gjorde de of-

ta buller i magen, ftarkare ftolgång och trögare

transpiration, fom utdrog Curen.
{***) Hvad belkt dyrkande medel jag hälft gaf, fe*

dan Öadium criticum Ht förbi , gjorde lika god
nytta.
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éhcmillas och Decoft. Cort. Fraxini, hafra ock
Hhé fomlige med nytta blifvit brukade. Barn
och klent folk hafva fatt Decofter med vat-

ten, Rxmcter i piller eller infufioner på Vin$
men gcmctiligeå hafva en del af defla upråkna-
de A mara blifvit pä Brännevin fatte, och då
med Camphora titokte, fann t en låmpelig fats

Tiriéhira opii (*). Med fådana droppar har

jäg låtit Folket hela tiden morgon och afton

fortfara, och om nättema komma derpå i fvett-

fting, hvilket tyckts aldeles gora til fy lie rt (**).

Efter en på fådant fått forfiktigt anftåld

Gur, och då de fjuke federmera undvika köl-

den och lefva varfamt händer val icke

at fjukdomen qvarlemnar någon betydande olä-

genhet , men fom han hos fomliga fritt fått

ra fa alla perioderna igenom, och folkets ovilja

at emottaga goda råd ej forr aflates, ån de ty*

deligen märka, at naturen ej kan hjelpa ug
fjclf, förekomma hos fådana fora oftaft fvåra,

ledningar, for hvilka man bor bjuda til at

ftafFa bot.

* - Emot de Chroniflca contrafturcr , fom
många få i lemmarna, hafva vål flitigt bruka-

(*) IM t
;Hade den, får at träffa en fåker proportion,

eller ock opi>m c *dum, fä at i gran kom på hvar-

je miz af Tin&uren, dä ™ unz eller litet drygare

blef dofis af den fenarc.

(**) Samma droppar tjente ock tfi prsefervativ , eller

at hafva fjukdomen i Cm forfta början. Det få

kallade Be/ka Majke Brännevinet , fom i Crono-
bergs Lån nyttjades, var nåftan af lika art.

AU öfverfiåd bäde med fpiiitu^fa och mat t

fura faker, flåik, kold och ftarkt- arftrte, borde

undvikas.
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éc emollierandc Bad och ingnidna lenande Salf-

vor något uträttat-, men om (lag kring delen af
varm Ko-godfel, ofta omfade, hafva tyckts va-

ra båft, eller ock , då års-tiden få medgifvit ,

at nedgråfva hela den krumpna delen, och häl-

la den flere ti mars tid qvar i dynge-hogen.

Stadnar fjukdomen i raferi eller fanighet,

forfoker man hvad Åderlåtningar, Koppningar,
Spanfka flugor, eller fomentationer (*) forma.

Af Camphert, til fro ra dofes fmåningom ftiget,

fer man ibland nägon hjelp -

y men det fåkrafte

jag funnit, år Extr. Hcllebori nigri aquofum,
ifrån en til z Scrupler å en Drachma pro dofi

(
#*) en eller z gånger i veckan.

Emot de Chronifka Epileptifka anfloternc

har jag forfokt många berömda medel , utan at

dermed något fårdeles uträtta. ExtraÄura Da-
tuhe_och Hyofcyami fynfes foga gagna ,

ehuru några få, fom tycktes hafva det af hyftc-

rifka anfall , ibland fingo häraf lifa. Starka Span-

L 4 fika

(*) Det fi&rfåk, fom är ijff gjordes i Gronob^rgs
Lån , at bada hufvudet med ljumt vatten , och dcr-

igenorn utläcka utflag, år märkvärdigt; jag hade ej

den lyckan at det ville flå an ; dock blef det ej

rått ofta förfökt,,hålft ganfka fa bår blefvo mania-
ci , utan man mötte fjukdomen hos de måfta tidi-

gare.

(**) Ehuru fjukdomen merendels medforcr dmrrfcéc,

fom ofta långe efteråt fortfar, tyckes det förhålla

lig contrairt med mania chronica, fom hår kom-
mer v och fordrar ftarka afforingar.

(***) Aren 1766 och 1767 gjordes dermed mångt
forfök ; men fom hufvudet altid angreps deraf med
liten yra och ftark matthet, vågade jag ej hos nå-

gra gå långt i fatfen.
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fka Flugor i nacken, Fontanell på armen, ocli

goda afforningar med Calomel (*;, iamt Oleum
änimale Dsppelii derjlrate tagen et par
gånger om dagen, marktes hafva båfta effeftcn,

hällt om f jukdomen icke blifvit for långe inrotad.

Andra fel tyckas mycket hjelpas, dä nägon
god Surbrunn fommaren derpå blifver nyttjad, ,

hvarpä jag många ftora prof fedt > bäde vid

Lindals och Maredals Brunnar.

Det hånde år iy6f , at Rodfoten åfven i

Öfsbo Hårad upkom , dar Drag-fjukan gick
men hos kanfba få compliceradcs defla

Farfoter. Når fa fkedde, brukades Ipecacuan-

ha med fror fordel, Rhabarber federmera i myc-
ket fmå dofes(^), och Opiater med Sudorifera

emot

(*) Revellentla och evacuantia åro hår fåledes nådiga.

Jag började år 1767 at bruka Calomel i piller med
Sulphur anm. Åntim 3 praec. Af några lyckliga

exempel har jag anledning
f
ar det recommendera

,

och får jag framdeles tilfiålle at fårföka det
f
torde

jag kunna beftyrka min tanka.

(**) Detta mediet lindrar anftöterna , men fordrar

evacuantia tillika.

(***) Det år val troligt, at Drag-fjukan och Rådfo-
ten hade helt olika orfaker, hål fl fä af dem, fom
hade. den förre, fingo den fenare; men Rödfoten
gick dock icke den tiden på några andra trakter i

Lånet, fä at den icke tycktes ditkommit genom
fmitta,

(f) Drag-fjukan tålte icke gerna ftarka afförningar

genom ftol-gången. Hvad i den omrörde DiJ/l

de Mvrho (pafmodico convulfivo epidemi co p/ig II,

v år anmärkt, at Patienten efter purgerandet blef gruf-

veligen matt, har jag fedt af fjelfya Rhabarbern,

faftån i måttelig dofi. Men den lyckan har ock

flagit mig felt at Curen derefter blifvit lättare ; ty

det tyckes fom naturen icke vil den vågen*
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emot nätterna y och fä fhart refven uphordc, och
blod ej mera vifte fig, underhölls utdunllniiv»

gen ftåndigt , och gafs flitigt Malva - Thé 5

hvaraf de fjuke fnart koramo fig fore. Inga

andra Farfotcr har jag formårkt med Drag-fju-

kan förena fig, eller tillika med denna pä fam-

ma ftåHcn gä. Jag gifver dock mycken akt

p>ä Farfoternas lynnen, (om i deffa trakter, i

lynnerhet Hofte-tiden, upkomina, for at an-

märka, om de med Drag-fjukan hafva någon
gemenflcap y i fall det , fom orfakar den fenare,

ftåndigt år qw; hvilket Månnifko - fiågtet fä

grufveligcn plägande gift jag onfkar at en up-
mårkfam framtid mätte fulkomligen kunna ut-

röna.

PROF

Kalla Bads nytta;

Meddeft af

ANDERS SCHÖJST BERG,
Riks * Hiftoriographus.

Adjun&us Minifterii i öftra Fernebo For-
famling i Geftrikeland, Herr Alexander

Linderfors, hade i flera är varit plågad af

en envis fjuklighet. Af naturen har han haft

et ftarkt temperament, och altid ågt god hålfa,

til defs han for iz är fedan, dä han var Stu~
dent? fjuknat af Froflan. En Käring hade der-

L f vid
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vid curerat honom med något hetfigt boteme-
del, fadam obudna Läkares vanliga Medicine
Dengenom hade Frotfan återvåndt , men den
fjuke blott Halts for alla de bedrofveliga följder,

fom flyta af en i kroppen inHängd Feber-ma-
teria. -Ifrån den tiden kände han fin hålla for-

lorad. Da jag år 1762 kom til denna orten,
var han redan mycket i jukiig , med gulblelc

hy och flere yttre kännemärken af en forlorad-

hälla. En mindre matluft utmärkte en fkåmd
mage. Utan at nagonfin hafva klemat med fig,

talte han foga at villas uti kölden. Oftare på-
kom mande hetta i bloden utvilade någon m-r

vårtes orfak til en hemlig Feber > och dels

fvaghet var i denna delen fä ftor, at et enda glas

Vin kunde ofta upväcka Feber-rorelfer. Mo-
tion felades honom icke , den han ock med
flit fokte , men defs f juklighet ville icke der-

af for(vin na. Det goda Mineral - vatnet vid

byen Baftfallet hår i Fernebo Socken, fom ic-

ke eftergifver Såtra Bruns - vatnet , och gjort

många goda Gurer, nyttjades alla Somrar, ock
holt utan tvifvel långe tilbaka de häftigare ut-

brott af denna fjuklighet. Han rönte altid li fa der-

af i början, men åter emot Vinter-tiderne in-

funno lig de förra plågor. Låk are rådfrågades

derfore; men dä Befkrifn ingår pä en fjukdom

fållan aro nog tilråckelige om en frånvarande

Patient, gillade man, at antingen det onda här-

rörde af invärtes obftructioner, eller at någon

©kand fkada vore uti någon af de vigtigare in-

vårtes delar. Uplofande och afforande Läke-

medel brukades derfore, men utan nytta, och

de fednare (kadade mera , då han altid efter»

deras

v



177 1 Åpn Maj. Jun. 169

dferas nyttjande fant fig fvagare. Omfider vid

början af år 1769 tiltog defs fjukdom til den

grad, at lifvets (lut fyntcs fnart tilftunda. Den
förut lindrigt brukade Rhabarber kunde dä ic-

ke mera bibehålla magen i någorlunda brukhart

tilftånd , fom tilforene. En hemlig Feber var

nåftan beftåndig* Hufvudet angreps, (andnin-

gen blef ftundom (Vag, minnet förlorades, och
krafterna aftogo fynhart. Jag gaf honom Stal-

curer och China, dels i pulver, dels på flera

fått beredd , och åfven förenad med den nu be-

römde yEthiops Martialis Parifienfis , men det

var alt otilråckeligt. Han kunde icke mera
gora tjånft, och liknade mera en dod ån en

lefvande månnifka. I detta tilftånd brukade ,

han dock förenämnde Mineral- vatten , tomater
litet lindrade defs plågor, utan at håfva dem.
Omfider började man giffa

?
at den inftängda

Feber-materien fordårfvat Nerv-fyftemet. Var
Provincial- Medicus Herr Doftor Nordblad
fånde honom då Herr Profeflbr Bergii Tal om
Kalla Bad, Han började emot Höften 1769 f

at gå ned på låg-grunda ftållen i Dal-ålfven,

hål ft dar vattnet (trom made något , och låta

det flera gånger rinna 6fver fig. Strax kånde
han lifa. Han fortfor hela Vintern forledet är,

at nyttja kalla Bad, på det fått, at han fatteet

Kar i fin Kammare, och dageligen badade \

kallt vatten, forft något ljummare, och fedan

nåftan is- kallt j dock fördröjde han aldrig län-

gre ån några få minuter i det kalla vatnet , få

at kroppen derigenom icke hant blifva förkyld:*

Knapt hade han brukat denna Medicine några
månader , utan något annat Läkemedel , forr

ån
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ån magen botades, mat-luften återftåltes, Icraf-

tcrna oktes, och den ftrångaftc kold blef ho-
nom icke befvårlig. Efterhand uphorde alla

Feber-rorelfcr, kroppen återvann fullkomlig ftyr-

ki% anfigtet fick liflig och frifk färg, och de
torna benen blefvo omgifne med kott. Vid bårjan
af år 1770 kunde han äter gjora tjånft , och kla-

gar nu mera icke öfver någon fjuklighet. Ha-
de icke Kalla Badens ijytta varit bekant ige-

nom nyfsnämnde lårda Tal infor Kongl. Veten-
fkaps Academien , få {kalle man anfedt denna
håndelfe for et underverk.

\ Det ar naturligt, atden, fom fålunda blif-

Vit frtlfad få godt fom ifräh Dödens käftar,

forordnar denna Curen ät många andra. Kalla

Bad hafva fäledes bhfvit en allmännare Cur i

denna orten. Hos några har den gjort god
verkan, i fynnerbet i alla de fjukdomar, hvil-

kas botande antingen beror af en återftåld ftyr-

ka i de fafta delar, eller derigenom mårkeligen
kan befordras. Hos en Socken- Skräddare hår,

har jag i fynnerhet fedt denna Curen medföra
ganfka nyttig jverkan for en gammal fjuklighet,

af den art fom Gernings- karlar åro underka-

Ilade på Landet y dä de ftåndigt fitta ftilla i

varma rum, och tillika forplågas med Flåflc

och annan hårdfmålt mat. Då jag får rådrum
at infamla och ftåda flera härmed gjorda forfok,

flcall jag , framdeles hafva åran lemna en mera
fyfternaufk underråttclfe om den nyttiga ver-

kan, fom Kalla Bads curen i denna orten med-
fört. Så mycket kan jag likväl nu redan af

gjorda forlok domma , at delTa Bad mera flagit

in til förbättring hos Manfolk, ån hos det an-

dra
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dra Könet * och ehuru deflas Hy fteriflca plågor

tyckas halva nåra fammanhang med andra Nerv-

fjukor, få låra de dock hafva fä mänga andra

fammanftotande orfaker, at denna Curen icke

velat lyckas hos en enda af dem, fom har i

orten forfokt den, hvarken når deflV Hylteri-

fka plågor varit en fölgd af någon häftig for*

{kråckelfe, eller då den upkommit efter Barn-

fångar»

Et ifiere dr med pdfyftad verkan forfåkt

fått (*) , atförekomma och utrota Sot- ~

ax (öflilago) i Hvete% •

Ingifvct af

PETER WÄSSTRÖM.

Ingen Landt-hushållare och Jord-brukare fin-

nes, fom icke vet, huru mycken fkada den*

na i jukdom på Hvetet gor å de fläfte orter
, f$

inom fom utom vart kårä Fädernesland. Mitt
åmne år val icke nu , at gifva nä^on utförlig

befkrifning om defs art och befkaflfenhet , famc
huru den alftras och fortplantas. Tiden har om-
lider uptåckt, at fmå lefvande Infefter troligaft

fororfaka denna fvårta, derigenom, at de fuhti-

le Ägg, fom de utlagt, följa Sotet åt uti bor-

ften jpä
Hvete-kornen, genereras och årligen frå-

ta pa ny rakning, til defs de af något mågtigt
botemedel kunna dödas. Uti en under Herr

Årchia-

(*) K. Acad. önflcar, at tJe fom vidare 'förföfta detta
iBcdel, ville meddela underråttdfe, huru det utflagit.
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Archiatern och Riddaren von LiNNes Pnsfidio,

år 1767 af Herr Roos i Upfala ventilerad Dis-

putation > de Munde invifibili , år denna mening
offenteligcn forfvarad. Det botemedel, jag nu
har den äran at meddela, flyrker på et betydan-

de fatt den tan kan , at Sotet mälte leda (ht ur-

fprung fran Infefter.

Af en Bonde, icke långt härifrån viftande,

har jag fäte lära detta medel Hans rad verk-

ilcilte jag ilrax, och det lyckades aldclcs efter

onftän. Curén made vara fimplc och enfaldig,

når en Jord-brukare af Allmogen gillat den.

Deras vane är eljeft, at i hushållningen blindvis

följa deras Förfäders efterdömep , utan at låna

orat til nya föriok \ och om de någon gäng {ko-

la vaga något af denna fednare arten, blir de-

ras förfta fråga gerna den, om det kan aflopa

utan kottnad.

Af facian beftaffenhet år ock verkeligen

detta Botemedel, fom beftär enda it deruti , at

.man om -Höften, Vintern eller Våren, tager

fä mycket tröfkadt och kafradt Hvete , fom
man nätta Holt tanker uti å , lägger det pä
löftet eller andra bottnen, 1 Spannemals-boden,

och jämnar det ut til hogil en tvär- hands högd.

Så fnart Safven börjar komma i Granen, (kär

man af toppar pä Gran-qviltar til et q varters

längd, och fri eker dem, ju tätare defs bättre,

öfveralt uti det utbredda Hvetet , famt låter

det ligga orörd t öfver Sommaren, tils Sånings-

tiden infaller, dä Gran-topparne råffas bort, och
Hvetet pä vanligt fått uti as*

A

i
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Å det hållet dar forfoket fkedde, fick man
förut , oaktadt rnyckcn moda användes nied

Kalks och Salts inblandning &c, likväl hvart

ar ej annat an Sot-fullt Hvetc; men alt fedan

har man ofver i f ars tid icke blifvit något en-

da Sot-ax dar i Fl vetet varfe. Det kan val

mojeligen hånda, at grannens åker a nyo kan
fmitta , men fä år jag öfvertygad, at famma rnot-

medel 5 å nyo brukadt, vifar en akid lika ver-

kan.

Herr Baron och Hauptmannen Munch-
hausen y (om i ofvanberorde Difputation cite-

ras , och varit den foriie Tom uptsckt, at- den-*

r>a fjukdom pä Hvetet harro re r frän Fiitefter,

har éffeft upgifvit, at de genom Kok-falt (Muria
vulgaris) uploifc i vatten > kunna utur Hvetet
fördrifvas.' Han fager åfven , at de förgås, om
det Hvete man ärnar utfå, ganfka (tarkt tor-

kas, emedan defle Infeéter, lika med Svamp i

hus , den välbemalte Herre utrönt likaledes haf-

va fitt urfprung frän Infeéter, hårnta deras fö-

da af fuktighet, och dar denna deras näring

tryter* rroafte defle Djur vantrifvas famt ooiu^
der aldeles do ut.

fgy^ prn$

^*.,Jf£ ^fL,.Jf^

FÖR-
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Kongl. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
FÖR M å N A?T> ERNE

Julius, Augustus, September,

År 1771*
PRESES

Herr SAMUEL SANDEL,
Bergs-Råd, Riddare af KongL Nordftjerne Orden.

Fortfattning om Länd»och Fjäll-ryggarni

famt Granfen mellan Sverige och

Norrige.

edan Laftd-ryggen träffat både Fjåll-ryggen
ocH Riks - Grånfen uti Rutefjållct 9 (Se
Chartan, Tab t VI.) , fortfåues defs ftråck-

"M ning
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ning ofver Haftorfioten åt Skarsfjållen , He-
lags fjällen och Sylarnc eller Storfola. Han gar
vidare ofver Rumslijvåla åt ftora Gluckcn, lil-

la Glucken, Storlijn och ofter om Skurdals-

Sjon åt Haljfjoruen , Kendalsfj ållen , Kakhö-
gen, Kala-Akrarne 5 Suhlfjållet, Finvåla, Wårs^
ruerne, Öftra Scheckerfjållen , Bjorkvatnafjål-

let , Weftra Sheckerfjållen , och få imelian

Sjoarne Ismaningen ocli Renfjon åt Nabrefjåll,

Durrinjack , Fuldenvardo , Oxkjårnklumpen
,

Lijfjovalen , fedan på Oftra och Norra fidan

omkring Sandfjon, la åt Kasnilfjållen , Ler-
baksfjållcn til Portfjållet, Glaslijafjåll och vi-

dare imelian Sjon Limmingcn och Dunfjon åt

Joma fjäll, Urfjållet och Norfvellsfjållen til

Gruxtfjållet , fom år den forfta ftoten af Borje-

fjåll, få ofver Sibbmåcksfjållet, Jadneras klum-
pen, SaXoifjållet, Rcinsfjållet til Fremsjocks-
Rofet, hvareft Borjefjåll andas j fedan til Stert-

klumpen, Waldanjaurenas, Murrits&ytsfki-Ro*

fet, Ardofjållen, dåreft Land-ryggen viker af i

ofter åt Likjallanjack, Ackian Gillack, Qyarts-

fjållet til Garvofjåll, dar vändningen fker igen

ät våfter til A refjållen och Arc-Rofet*

Uppå oftra fidan om Land-ryggen for det-

ta (tycket, flyta de vatnen, fom åro foder öm
Helagsfjållen > åt Ljusne^ÄlfvCn : vid HeJags-

fjållens oftra (ida begynnest Ljungan 5 men dar

Nordan fore alt til Lijfjovåleil flyta alla Vatnen

åt Indals Älfven, fom ftraxt vid Fjåhls Gåft-

gifvare-Gard faller i Öfteffjon, Ifrån Lijfjo-

vålén alt til Garvofjåll rinna
o
alla ifrån Land-

ryggen kommande vatten åt Angermanna-Aen $

men dår Nordan forc falla de åt Uhme-Älfven.
n
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På våftra fidan af HarVofjåll begynnes Wåf-
fens-cller Wapft-Älfven 5

fom rinner åt Nörfi-
ge, famt raknäs for fkilnad imellan Afele - och
Uhme-Lappmarkei\

Ifrån Are^Rofet > hvilket ftår imellan Wor-
ko-Tråfk > fom rinner åt Norrige, och Are-
Tråfk 5

fom finner åt Sverige, går Land-ryg-
gen ofver Groiifjållet, Farbfjållet, Bruxtfjål-

let, Gripfjållen, Joefjåll, Bfackfjåll* Ohlfjåll*

Ardofjåll * Gerdosfjåll , GråfkeVardo, Skaut-
vari, Bojusfflock* Sepetetjack^ Mjolkfjållen

*

Kidibojvi, Bfandsfjållen , Auref jåll , Durfa-
tiack y Gofetiack , Ardiketiack ^ Marmor-Ro-
fet* Rösnigelis til Bonn£s-R6fet s fom ftår i-

inellan de två Bonnses-Kårnen. Ifrån det ena
af dem vinner vatnet åt Ranfåfings-Älfven och
Norrige, ifrån det ändfä åt Windel-Afveii , fom
faller i Uhme-Älfven, Alla vatnen , fom kom-
ma ifråii detta ftycket af Landryggen , famla
{ig til Uhme^Älfvett , fom har fin fornåmftä

början Fraii Uhme-vatnet vid Skäutvaru
Pithe Lappmärk begynnes i Bonn^es- R6-

fet, och går Land-hogdcn därifrån ofver Bon-
nåsfjåll* Aurenaisfjåll^ TiaulenieUne, Gargäfoi*
vi til Nafa-fjåll , Hvarcft ftraxt under Gfuf-
bårget en Back begynner ät rinna h vilken fe-

dan deiaf fig , få at den ena grenen rinilci* åt

Lais-Älfven och Sverige , men det andra åt

Silbojalire y Gobdisjock och Norrige. Så åt

oftra Svangsk järnet, hvarifrån vatnet rinner bå-
de oftcr Ut åt Lais-Älfven och Sverige famt
våftet ut åt våftra Svangs kjårnét och NofHge;
Vidare ofver Svangs fjället* Streitestjack , Ga-
Vacketiack $ Kradatfetiack ^ Sielbttiä $ RaehiS

M I Wä*
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Warach, Matoivi
, Bjergnatiack

, Joxetjock ,

Skarjahaggori, Non*-Saulo, Rototiack, Wafa-
tiack , Stendals-Rofer , fom ftår imellan Picflya-

jaure och Lomi-vatnet , få åt Lairof jåll , Sö-
dra och Norra Sulitielma, hvaråft Pithe Lapp-
mark andas.

Vatnen, fom komma ifrån detta ftycket

af Land-ryggen foder om Svangsfjållet , rinna

åt Uhme-Alfvcn $ men dar nordan fore til Skar-

jahaggori flyta de åt Skellefte-Älfven : och i-

trån Norr Saulo til vattenfldlraaden midt for nor-

ra Sulitielma, rinna de åt Pithe-Älfven.

For Lule-Lappmark går Land -ryggen i-

från norra Sulitielma ofver Oimajaliojåkna ,

Tulpajåkna, Gautilis, Hurri, Tiockolis, Sau-

tas, Heudni, Tjorro, Katamurri, Låtnavardo,
Pertnitiack, Getfietjack, Pauro

5 Pauki , ftora

Rida eller Ridatjock, Mockolis > Mårfas, Ve-
ftra och Öftra Jovatiorro, Hukhemsf jållen, Ro-
tojvi, Surritiock, Kirkojvi , Jokatis Mörka,
hvaråft vatnet ur Nialla-jaure flyter ät Norri-

ge 5
men Båckarne dår ftraxt nordan fore rin-

na igenom Allisvapni-dalen och vidare åt Tor-
ne Alf. Hår andas jåmvål Lule Lappmark.

Ifrån Norra Sulitielma til Pertnitiack gå
alla ifrån Land-ryggen kommande vatten åt fto-

ra Lule-Älfven: vatnen dår nordan fore til Jo-
vatjorro flyta åt Tofa-Älfven, fom fedan fam-

manfogar hg med Lule-Älfven \ men vatnen til

lilla Lule-Alfven komma ifrån oftra fidan at den
Fjållgrenen, fom från Jåknafo går ofver Kir-

kivari och Alaf jållen åt Rartofjållen. Straxt

oftan for Hukhems-fjållen tager Calix-Älfven

fin borjaa*

Land-
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Land-ryggen for Torne Lappmark går i-

från Jokatis Mörka ofver Poinatjack , Kalam-
vari, Allagais, Roupfok, Schangli, Torris Oi-
vi , Tofadem > Lutnarevari , ftora Kadcroivi ,

hvarifrån ej år fylleft en mil til en fjord- bottea
af Wefterhafvet, få åt . Solatjefvels- fjällen, fto-

ra Reuri , Stockivari, Wojdas-vari , Wuokiat-
fa, Keudno och Nunnisfjåilen til Polno-Ro-
fet> fom ftår imellan Polno-Tråfken , hva af

det enl rinner genom Audjevaggi It Wefter-
hafvet, och det andra åt Torne-Tråfk och Ö-
fterfjon.

Vidare ofver Kalmakulpa ,
Skadojvi til

Hjerta på Dordrichs-fjåll ,
4 Kiauri-Lacho , i-

niellan Kojvojaure och Aurokjaure åt Tomas-
vari, Wackivari, Sielbmitjock

,
Sappesvari

,

Kjårro
5 . Kojvarak , Wuoftonm o d k a imellan

Lonnis Jaure och Wuofkonjaure
, Jovavara ,

Tiojavara, Kepanvara , Tarfelvara ,
Tjaud iva-

ra, Haukivuosma, Raudikjolma > Gerbeltjock,
Beljevari til Rofto-fund. Så åt Mofkonmodka,
Mofkovara, Tjorrokaifa , Gapovari, Kockin-
modka, Kalkogob, lilla och ftora Jacka, Lu-
balvarach, Marfelkvara, Tjalmavara

,
Jollam-

Ojvi, Schuppuvari, Tollihupuk, Poätjug, Kjå-
doivi til Fjällryggs - Rofet 9 fom ftår imellan

Låffijaure], hvilket flyter til Sverige , och et

kjårn fom flyter åt Tidnojaure och Norrige*
Sedan ofver Ortas Ojvi och Kaudas-Kai$ ma-
da til Haldefjållen.

For denna delen af Land-ryggen flyta de
ifrån Jokatis Mörka och Pojnarepi kommande
vatten genom Aliisvapni-dalen och Rautosjaure,
falla fedan genom en ftor Alf in i Torne-Älf-

M 3 , ven

,

i



iSq i77 1 f Jul Aug, Scpt,

ven, 2 mil ofvan for Juchasjårvi Kyrka, Vat-
nen ifrån Allagais och Schangli Fjällen med al-

la de ofriga in til Wuofkon-Modka, flyta alla

i Tornq-Tråfk| bvarutiir Torne-Älfven kom-
mer,

|

Ifrån Kepanjaure faller cn a, bvilken fam-

inanfogad med den fom kommer från Rofto-
fund ^ utgör Lajnio^Älfven, fom faller i Tor-
ne-Älfven nedan om Tornefors Masugn , \\
fjerdingsyag från Jonusvando By. Vid denna
Alf ligga de % Sopperu Nybyggen. Vatnen
fom komma ifrån Gobnijaiire vid Mofkon^mod-
ka och vidare ifrån Landryggen alt intil Mar^
felkvara, utgöra Kångåmå Alf, fom rinner åt

Enontåkis, Vatnen nordan Marfelkvara til Hal-
defjållen flyta alla genom Lettas Ena, fom vid

Enontåkis fammanftoter med Kångåmå Älf.

Vatten, fom dela (ig åt båda fidor,

i:o. Under Grutbårget på Nafa - f jåll i

Pithe-Lappmark begynnes en Back, fom ne-<

danfore delar fig, fa at den ena grenen går åt

Silbojaure och Norrige, men den andra åt Lais-

Älfven och Sverige*

2:0. Öftra Svangskjårnct gifver få val litet

vatten åt veftra Svangskjårnet och Norrige

,

fom det måfta åt Lais-Älfven och Sverige*

3:0. Ifrån Suggirepi uti Allagais-fjållen

kommer en Back , fom delar fitt vatten både

It Tjenojaure och Tjono-Älfven til Norrige ,

fom ock åt Roupfoksjaure, fom genom Roup-
foks-dalen rinner til Tome-Tråfk och Sverige.

4:0. Rofto-Sund, fom fammanbinder oftra

pch veftra Roftojaure
,
ligger få midt i I**md«
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1

ryggen , at vatnet från det veftra Roftojaure

flyter åt Norrige, men ifrån det 6ftra> åt Sve-

rige. Vjd lugnt vader ilar vatnet i fundet ft il-

la, men vid bläfi: ftrommar det dit åt, fom vä-

dret forer det.

f:o. Vatnet ifrån Låffijaure vid Fjällryggs--

Rofet flyter val åt Qrtas-dalen och Sverige ,

men få går dock cn liten Båck därifrån åt

Kjårnet, fom rinner til Tidnojaure och Nor-
rige.

6:0. Ifrån Koltajaure år råtta utloppet åt

Norrige, likväl går vid Kockin-modka ur Kol-
tajaures oftra anda, en liten Båck, fom rinner

i Kilpisjaure til Sverige.

•

4
Om Fjall-ryggen.

Såfom Fjåll - ryggen ifrån Rutefjållet til

Haldefjållen år i följe med Land-ryggen , och
början af vatnets faliande åt båda fidor åfven

blifvit tagit til grund for Fjåll-ryggens befkrif-

vande, få blir defs (hickning alt den famma
fom Land-ryggens, och fåledes onödigt den å

nyo at uprepa ; anmårkes fordenflcul allenaft ,

at ifrån Syl-och Helags* fjällen går en fido-

Fjåll-rygg i fkilnaden imellan Herjedalen och
Jemtland ofver Oviksfjållen til Kloffj5-fjållen.

Ifrån Nåbre-fjåll, Ragnuagais oeh Jaffjo-

hatten går ofver Sofjo-fjållen en fido-fjåll-

rygg, fom kallas Offerdals-fjållen. Vid Skars-

fjållen, Sylarne, ftora Glucken och Kjålaho-
garne år Fjåll-ryggen nog hog , men Fjåll-

trafterne vid Norr-Lij låra vara lågre , efter

dar fans nog (kog vid Sjoarne , få val fom i-

xnellan famt lått in vid en del Fjåll. Hår lå-

M 4 rer
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rer dock den högre Fjåll-ftrftakningen vara me-
ra til Vefter, emedan det berättades, at imellan

Norr-Lij och Snaafen fkal vara fä fvåra Fjåll

,

at de om vintren icke kunna ofverfaras.

Så fnart man kommer norr om Sjon Lfirn-

irringen-, begynner Fjåll - ryggen blifva mera
jåmt hog, och intager jämväl ftorre bredd ån
förut, i fynnerhet ifrån Borje-fjåll och dar nor-

dan före. Wåffens-ellcr Wapft-Älfven begyn-
nes i Garvo-fjåll emot oftra fidan af Fjåll-ryg-

gen$ däremot ftråcker fig Uhme-vatnet eller

Uhme-Älfvens fornåmfta början til veftra fidan

dåraf.

I Pithe Lappmark åro Fjällen nog fteniga

och flcarpa, i fynnerhet vid Nafa. Ifrån jSuli-

tielma och fedan genom hela Lule-Lappmarks
Grånts, åro val de fvaraftc Fjällen, emedan en
Hor del af dem, fåfom Sulitjelma

,
Ojmajallo-

j&fcna, Getfjetjack
,

Pertnitjack , Pauro och
Rsdatjock med flera, hyfa ftåndigt Is och Sno*

pä åtfhlliga ftälien imellan defla Fjåll finnas

Kjarn, hvaraf fomlige fållan och fomlige aldrig

blifva frie från Is.

Ifrån Sulitjelma går ofver Gaifiget Fjåll,

Jåknafo, Jolhs, Kirkivari, Alafjållen , Matoj-
vi, Laudochi och Kcfuris til Rartofjällen, en
fido-fjåll-rygg , fom inncflutcr Sjoarne Skaf-

taftaddak-och Sorjosjaure , Wirejaure , Wafti-
jaure, Numir-Slupir-ocfa Salo-jaure, Råttjaure

och ICofcjaurc, hvilka alla vid Rartofjällen fal-

la i Lulc-vatnet och ftora Lule-Älfvcn.

Vid Ifvarftcn och Luttuvari fånker fig

Fjäll-ryggen något, men höjer fig ftraxt, få
- at Pojnatiock vid Pojnarepi med cn del af Al-
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lagais-fjållen åro med Is och Sno ftåndigt be-

tåckte : nåftan famma hogd varar måft ofver

Schangli, Kaderojvi, ftora Reuri och Wojdas-
vari. Vid Wuokjatfa lag ånnu er Kårn med Is

alt ofver, vid var dårvaro i flutet af Augufti
månad 1763. Men vid veflra andan af Torne-
Tråfk lårer Fjåll-ryggen vara något lägre , e-

medan fkog af Björk fans fä val vid Strander-

ne af famma Tråfk, fom förbi Poino-Tråfken
och hela Audjedalen igenom t alt neder til We^
iterhafvet. Han höjer fig dock ftraxt på nor-

ra fidan af Torne-Tråfk alt til Wuofkon-mod-
ka, dår den år något lågre, åfven få vid Koi-
tajaure och Kockin-roodka, hvarifrän med nå-

gorlunda beqvåmlighet kan faras ned til We-
fterhafvet : likaledes förbi Marfelkvara til E-
nontåkis. . Defs imellan år Fjåll-ryggen ibland

högre , ibland lågre.

Wefterhafvets fjordar gå på fomliga Hål-

len nog nåra in til fjelfva Fjåll-ryggen 5 fåforn

ifrån Tjorro-fjåll icke ikal vara långt ned til

Tyff-fjorden, eller den i gamla Handlingar be-
kante Titis-fjord. Ifrån Kader-Ojvi år ej fyl-

left en mil til Hafs-fjorden, vatnet fyntes ock
til Fjället > men tid och lågenhet feltes ofs at

få råtta diftaneen. Däremot år på Svenfka fi-

dan Öfterfjon längre ifrån, och landet mera lång-

fluttande.

Lapparne indela Fjällen i Stenf jåll , Grås-
fjåll, Måsl-fjåll och Isfjåll 5 fjelfva orden gifva
vid handen befkaffenheten och indelningens
grund* Skoglofa åro de, dock finnes pä fom-
liga den krypande Fjåll-bjorken eller Fjållra-

pan (Bctuk turna)* Dår fkog finnas i Dalarne i-

f mel-
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mellan och nårmaft in til Fjällen, år det Björk,
hvilken fomligftådes år blandad med Fjäll-

björken- Dårnåft följer längre ifrån Fjällen
for It Gran-fkog, och fift Tall-flkog i de fodrc

Lappmarker -> men i Torne Lappmark följer

Tall-fkogen nårmaft in til Bjork-fkogen och
fift Gran-fkog. En och annan af de nårmaft
boende ville påftå, at fkogen i förra tider ftråkt

{ig närmare up i Fjällen: någon likneife at en 1

fådan mening ågde grund , tycktes kunna fås

dåraf, at på åt (killiga ftållen fans nårmaft mot
Fjällen ibland Bjork-fkogen idel gamla och tor-

ra Granar, men inga unga, fäfom i Backen o-

fler om norra Enbogen , i Stugudals lien och
flereitådes : på några andra ftållen funnos up imel-

lan Fjållen gamla 3 å f alnars höga Björkar,
men inga unga eller Telningar: det förra, an-

gående Granarne, kunde förklaras genom ofver-

gången fkogscld, men til det fenare lårer ej

vara få lått at finna orfak.

Om Riks-Grånfen<

Grånfe-limen for Herjedalen mot Norrigc
kommer från Wonfjoguften och råkar få val

Land-ryggen, fom Fjällryggen uti Rutefjållet

och följer dem fedan til HaftorftSten , går få

ifråo dem til Skarfdoren , fom varit gammalt
Rå*mårke, få vål mot Norrige fom Jenttland,

därifrån til Sylarne, dar Landryggen åter rå-

kas, fom ock fedan måft följes ofver ftora Gluc-
ken, Skurdals -porten y Hallfjoruen , Storfjo-

Sundet , Finvåla, Skårvatnet, Strådals - Forflen

til Hogfåtet, då afvikande fker ifrån Land-ryg*
gen åt oftra fidan til Holdershatten, Jåffjohat-
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ten, Jutehatten, Kingfjo-Rofet, Penninge-Kej-
ferne, Murelfs-Rofet , Murfjo-Röfet, Quedli-

fjo-R6fet til Portfjållet i Land-ryggen j men
därifrån åt Linnebotten få ofver Norrfveils-

Rofet til Jadnems-Rofet , fom i det närmade
år tillika fldlnad imellan Jemtlands och Afele

Lappmarker.
At Fjall-ryggen hår ibland följes , ibland

frångås, hårrorer val af den håfd , fom varit

nyttjad^ då defle Landfkaper hörde under Nor-
rigc \ ty ehuru de ligga på öftra fidan om
Land-och Fjåll-ryggen, fä [kal dock Jemtland
fått fitt namn af Kettil Jen?te , den N orika Ö-

nund Jarls fon af Sparabo , fom farit ofver Ko-
len och dar upprogdt Landet, hvilket ån mera
blef upbrukadt, dä ganlka mängc Norfkc Mån
flycktade dit, under den forfta Envålds Konun-
gen Harald HaRF agres Regering. Defle
lefde då någon tid fåfom fine egne Herrar, til

defs de under HaKAN Adalflens^foflres milda Re-
gering gåfvo (ig under Norrige ff).

Men ef-

ter defs dod låra Jemtlånningarne under Eric
Blodåxes Söners bulicrfama Regering gifvit fig

til Sverige, emedan Jemtland icke upråknas i-

bland de delar af Norrige, fom i följe af den
vid Svolderon gjorde delningen, tilfollo Olof
Skotkonung

\ (**). , når det dock af Olof Ha-
raldjfms Hilloria år klart, at Jemtland i hans
tid hårde til Sverige (***). Sedan har Nor-
flca Konungen Östen Magnujfon^ Sigurd Jorfa-

lafara r$s Broder , ofvertalt Jemtlånningarne, at

(*) Heims Kringla, Tom i pag. 636. (**) Heims
Kringla, Tom. 1, pag. 372. (***) ibid. pag. 637,
och 654.
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dc fvoro honom trohets Ed och gåfvo (ig fri-

villigt under Norrigc (*). Om Jemtland un-
der Svenfka Konungen Eric Jedvardjons tid å-

ter kommit under Sverige (**), få finnes det
dock uti Magni Erkjfons tid varit råknadt un-
der Upfala Archi-Bifkop i andeliga mål, men
i verldfliga mål under Norrigc, och fåledes for-

blef det under Unions-tiden (***) , hvarefter

det ledan i ak tilhorde Norrige in til Bromfe-
broiflca freden år 164$* , då det åter kom til

Sverige.

Samma omflkiften, fom håndt Jemtland, låra

utan tvifvel ofvergadt Herjedalen, fom likale-

des flral begynt at bebyggas af Norrflka Man-
nen Herjulfr Hornbriotir , hvilken varit Kong
Halfdan Svartes Mårkis-man och rymt til

Konungen i Sverige, famt fedan flycktat däri-

från til odemarken foder for jemtland, dar af~

hugget fkogen, bygdt hus och upbrukat mar-
ken (-f), fom torde varit vid Herje-äen, hvil-

ken faller i Ljusne-Älfven , och hvaraf fedan

hela den vid Ljusnan bebygde dalen blifvit kal-

lad Herjcdalen , få framt icke det allmänna

namnet af Hårdalar, hvarmed beteknades flere

Boftallen til fammans i Dalar ( ft* ) til denna
Dalen i fynnerhet blifvit låmpadt.

Grånfens afvikande från Fjåll-ryggen imel-

lan Bj6rkvattehs"-f jållct och Portfjållet år for

Lijc-Socknarnc (kul, hvilka ifrån Norfka Pa-

(*) Heims Kr. Tom. 2 p. 249. it. Dalins S. R. H.
Tom. 2 Gap. 2 §. 13. (**) Dalin Tom. 2 Cap.

4. §e 2. (***) ibid Cap. 12 $. 12. & Cap. if.

V- 3- (t) Peder Clauflbn Norriges Be&r. Cap. 30.

(ff) Heims Kr. Tom. 1 pag. 381,
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ftoratct Snaafen blifvit bebygde , altid hordt

Norrigc til , Qch ingen gemenfkap haft med
Jemtland. Är fåledes hela Sorlij -Socken, men
af Norr-Lij allenaft gärden Qued-Lij

,
belägen

på oftra fidan cm Land-ryggen#

For Åfcle eller Ångermanlands Lappmark
följer Grånfen Fjåll-ryggen åt ifrån Jadnems*
Rofet til Fremsjocks-och Murritsfkytfki-Rofen,

famt därifrån tvårt ofver Wapft-Älfven til Are-
Rofet, emedan det hols onödigt i en få onyttig

mark, at Grånfe-linien fkulie ifrån Murrksfkyt-
fki-Rofet gå ofver f mil i ofter til Garvofjållct

och Wapft-Älfvcns början famt fedan ftraxt

tilbakas i vefter til Are-Rofet. Ifrån detta Ro-
fet går Grånfen for Uhme-Lappmark , fom be-

gynnes i Wapft-Älfven , ofver Bruxtf jalls ,

Brackfjålls* Skautvari-och Jaures-Jaure-Rofen
til Bonnås-Rofet , dar Uhme Lappmark andas.

Grånfen följer altfå hår Fjåll-ryggen åt, få

nåra fom fke kunnat, hvilket val år det tjenli-

gafte , efter vatnens rinnnande åt omfé fidor få

latt af hvaroch en, fom kommer pä ftållet

,

finnas kan. Ifrån Jadnems Klumpen på Borje-

fjåll blifver ock Fjällens vidd mera utftråkt på
fidorna, och gå, fårdeles pa Svenfka fidan, in-

ga dålder få nåra in til eller imellan fjällen, at

de kunna tjena til Boplatfer for folk , fom me-
del ft jordens upbrukandc foka at vinna fin fö-

da och lifs uppehälle , och fäledes kan håfd at

upbrukadt Land hår icke aga rum. Fjällen,

fådane fom Naturen lemnat dem , kunna altfå

endaft tjena til uppehåll och Bete for Renar-
ne, hvilka Lapparne om fommaren fora dit

,

men
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men når vintren kommer, måfte ock de taga fin

tilflykt til fkogslanden,

Defle Fjåll-marker åro på Svenfka fidan in-

delte t viffa Lappmarker och Socknar, deffe å-

ter i Byar eller mindre Samhållen. MecJ By
forftås dock hår ej någon famling af flera hus-

hall, fom hafva fina hus eller bonings-platfer

nåra in til hvarändra, utan Lapp-By ar en fam*
ling af flera hushåll, fom hafva någon vifs , i-

bland nog vidloftig, Fjåll-Traft, at om fomma-
ren beta fina Renar pä, emot Läppfkatt eller

en vifs afgift til Kronan. Uti Konung Carl
XI:s tid blef denna Läppfkatt for hvar Soc-
ken eller Lapp-By faftfiåld, fom efter Lapp-
månnens antal och formogenhet delas dem i-

mellan,

På Nofrfka fidan gå Hafs-fjordäfne på fie-

re ftållen nog nåra in til Fjåll-ryggen , få at

dar icke finnes fårdeles tilgäng på vinteffodä

for Renarne > h vårföre de Norfke Lapparne må-
fte antingen fjeifve til vinterviftande flytta 6f-

ver på Svenfka fidan med fina Renar , eller

lemna de dem åt Svenfka Lappar, fom taga

dem med fig , och i Svenfica fkögariie hafva

vårdnad om dem, tillika med fina egna, om
vintren* Däremot hafva de Svenfke Lapparne,

under fitt fomrnar - viftande i Fjällen och vid

de nåra belägna Norfka Hafs-fjordarne , båttre

lågenhet * at af folket dårftådes få kopa eller

tilbyta fig det de behofva af Salt , Tobak
,

Mjöl ^ &c.
Säfom förut hår i fjelfva Fjällen ingen vifs

Grans varit, ehuru Fjåll-ryggen dårfore blif-

vit å båda fidor anfedd* fa Eafva många iffirH

gar
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gar dåraf hårflutit om ägande ratten til det el-

ler det Fjället; hvilka irringar mycket blifvit

foroktc af de Boxel-Sedlar (*) fom dels Nor-
fka Fogdar , dels de , fom arrenderat Norfka
Lappfkatten ,

gifvit åt Lapparne uppå Fjäll,

om hvilkas belägenhet de icke varit nog kun-
nige , och träffades detta aldramäffc i Uhme
Lappmark , hvaraft: Norfka Boxel-Sedlar blefvo

upvifte på Fjäll , fom lågo nog långt in på
Svenfka fidan. Sådane tvifter åro nu forekomne
genom den fäftftålde Grånfe-linien , fom efter

vatnets fallande blifvit inrättad.

Ifrån Bonnås-Rofet går Grånfcn for Pithe

Lappmark til veftra Nafa Fjäll, fom år det hog-
fta, få at Grufberget blifver liggande på Sven-

fka fidan , ledan til Svangskårns - Rofe1 5
fom

ftår imellan båda Svangskårnen, få åt Strejtes-

tjack^ Joxetjock , Skarjahaggori, Norr-Saulo,
Stendals-Rofet, Norra Suiitjelrna, hvaraft Ro-
fet icke ftår på det hogfta med Sno och Is be-

täckte Fjället 5 utan på en lägre Fjåll-hogd ,

fom vid Pnetenfions upmåtningen blifvit anta-

gen. Hår midtfore på Svenfka fidan år Gaj-
figet- fjället hvaråft vatnen i dålden fkilja fig,

få at de fodre flyta ät Fjefka-jaure eller Pithe-

vatnet och Pithe-Älfven, och de norre at Lu-
le^Älfven. Sedan går Grånfen for Lule Lapp-
mark ifrån norra Sulitjelma ofver Fjällen Oj-
majallojåkne

>
Tulpajåkna , Gautiiis , Haurri

,

Sautas, Tjorrö, Låtnavafdo, Pauki, Ridatjock*
Mårfas

5 Weftra Jovatiorro til Ifvarften och
1 a

(*) Böxel-Sedel , f af bygga eller Byggfel- Sedel ) på
et Fjåll, år ett Uplåtelfe-bref på ägande och nyttjan-

de ratten af Fjlllet, emot en yiTs årlig afgift.
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få til Kajnavaggs -och Kalamjocks -Rofet. I-

mellan Ifvarften oc^. Kajnavaggs - Rofet år på
Svenfka fidan Joka :

s - Mörka, hvaråft vatnen
dela fig 5 fä at de fom åro oftan och Sunnan
iore 5

rinna ät Calix Älfven och Lule Lappmark,
mm de nordre ät Torne Älfven. Dar räknas

fåiedes bör jan for Torne Lappmarks G ränts *

fom gar ofver Kajnavaggs til Kalamjocks-Ro-
fet, få åt Allagais-Rofet, Kaderojvi, ftora Reu-
ri , Wuokiatfa , Keudno-Rofet, Polno - Rofet 5

Hjerta på Dordrichs-rjåll , Kojvarach , Wuo-
fkon-modka, Kepanvara , Tarfelvara , Tiaudi-

vara ,
Haukivuosroa, Raudikjolma, Roftofund,

hvaråft fkilnaden räknas imellan Juckasjårvi och
Enontåkis Socknar. Så åt Mofkon - modka ,

Tjorrokajfa, Kockin-modka, Kalkogob, Mar-
felkvara, Tollihupuk, Poåtjugs-Rofernc, Fjåll-

ryggs-Rofet, Ortas-Öjvi, Kaudaskais-Rofct til

fialäe-Rofets få at Riks-Gråntfen alt hit til

for dcfie Lappmarker folgt Land-och Fjäll-

ryggen ät, få noga fom fte kunnat.

Under Rorlåggnings förrättningen blefvo på
följande ftållen Pol-hogder tagne*

De Orter, fom blifvit Obferverade åren

175-85 1759 och xj6o finnas införde i Kongl.

Vet* Äcad. Handl. for är 1763 pag„ 506.

0 Grad. Min.

X761. Gåftgifvarc * Gården Ahfen, f
rnii foder om Hemmardals
Kyrka i Jemtland - - - 63 : gf
Nybygget vid Nordve ftva ån-

dan af Tåfjon, vid Grånfen i-

mellan Ångermanland och Ä-

fele Lappmark - * - - 64: . 25I
vid
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Gr. Min*

1761. Vid oftfa andan af Hafavatttet

vid Murritsfkytfiu - - - 6f: ipf
Uhme gamla Capell vid Uhme-
vatnet - * * - -• - 66: 4*

Efter en Obfervation på i:mus
Sat. d. 505 Aug. 1761 , blifvcr . .

. ;

diff. merid. imellan Upfalaoch
Uhme Capell n miq. i Tid.

eller z gr. 45: minuter, - t

Sorfele Lapp-Kyrka - * 6f: föi

ij6z. Lycldele Lapp-Kyrka * - 64: 34-J
Gilles-nole Capell vid nordve-

ftra andan af Windelfjon * 6f : 44-!
Vid Smuellejock 5 i ofter från

Streitestiack - - - h dö: 35*.

Vid nordoftra andan af Piefka-

jaiife * - - * - - - 67: o£
Vid fammanloppét af Älfverna *

;

ur Salo-och Wa-fti-Sjoarne - 6j: 3of
Purkia Nybygge på Holmen i

Purkia Träffe* - - » <- 66 : 34I

1 7<5 3
Killingfuandö Nybygge och
Lapp-Capell - - - - - 67; 30.
Litet foder om oiverfarten 6f-

ve* Tofa-Älfven nedan om Si-

tasjaufe - - - - - * * 6j: 45*
Vid veftra andan af Tornc-
Tråft - -- - - *™ - - (5g: 2p#

Juckasjårvi Lapp-Kyrka - 67; fo«

1764. En fjärdedels mil norr em Ro-
ftofund i Dalen S. Ö. från

Luspawara - - * - * 68 : cit
N Vid

1
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Vid Kiljpisjaures veftra anda t

ofter fran Kockin-modka - <Sp 1 3f

Compafléns mifsvisning fans,

ljfå d. p. Aug. vid norra
(

Enbogen- - - - l of gr. til Veftcr

i/fP cL H Aug. vid Goun-
Älfven- - - - - ii

d. 2, Septsoibr. vid A-
revatnet - - - i->x

å. 13 Sept. vid Nor&a
Gården Skaal - - 12%

1760 d. 4 pch f Aug. vid

Quedlij - - - - iz%
Meit i fjdfva Fjällryg-

gen fans den i Septi

vid Gruxtfjållet alle-

na fl; - - - - - xc*

1761 d* Zf Julii vid Murrits-

ikytsflvi - - - r 10J
in Septembr. vid Uhme
Capell åfven - - - 10^

if62 d. ip och zz Aug. vid

Piefkajaure - - * ic^

1763 in Julio i Mårfas dalen 9
1764 å 4 26 och 27 Aug. vid

Kilpisjaure - - - pj

NILS MARELIUS.
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Et du ytterligare fotfåkt fatt , *dr£*

allabanda Spannmål och råk-fritt

Malt vid Masugnar ;

PET. WÄSSTRÖM,
Catnererarc.

Uti fåker fortroftati, at KongL Veten&aps
Academien icke ledsnar vid mine flere

im lika åmne ingifne forfok ,
vågar jag årf» yt-

terligare! framlägga det forfok jag , til Spannmåls
torkning åfven vid Masugnar , federmera an-

ftåidt

Långe har det af mig varit påtänkt, at

hettan fom innehalles i det flagg > hvilket til

myckenhet vid Masugnarne under deras gång
utllas, kunde och borde til flere hushålls be-
hof, och däribland åfven til Sades* torkning nyt-
tjas ^ men i brift af tid och tilfålle, har därvid
ingen ting kunnat blifva tilgjordt, torrån i nåft-

ledne fommar, da jag, under viftandet vid Dan-
nemora Grufvor> fick Herr Dire&curen Grills
tilftänd, at vid Öfterby Bruk, dar Masugnar-
ne dä voro i gång , anftålla forfoket , hvilket
ock då , få dar , fom federmera tlereftådes i

Roflagen * i fynnerhet vid min Herres och
Principals Herr Hofmarfkalken och Riddaren
De Geérs Masugnar %

få aldeles efter énffcan

lyckats, at under det Masugnarne åro i gång
,

8 p ä 10 tunnor Råg eller Korn, och hälften
däremot Malt, hvarie dygn, få en fullkomlig
och aldeles rok-fri torka, och det med minfta

N % be-
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befvår, famt utan at en enda ftogs-pinne be-
hofver dårtil användas , utan har faft mer All*

mogen nu i vinter afieranat i hk rad-ved om
dygnet til Mäsugnarne, i betalning for det den,

pä (amma Ugn fatt tilfäile at torka fin Span-
mal*

Det år iiogfamt bekant, huru mycken tid

och fkog upgår éndaft til Spannmåls torkningen,

i fynnerhet vid Bruks* verken , där torkningen
fker hvarje manad. Ofta händer, at en Bad-
ftufva mafte eldas, endaft for i a £ fjerdingar

Spfhtimål j ja, flere dagar upgå til at fl i å 2,
hogft 4 fjerdingar Malt torre > dock til ftorré

delen rokt och bårtfkåmt ; däremot hår vid

Masugns -torkningen fä mycken Spannmål och
Malt, fom ofvan berordt år

,
dygnet ofver be-

qvåmligcn han torkas.

Jag far fåledes for Kongl. Vetenfkaps A*
cademien afgifva, jåmte en fullkomlig ' Beftrif*

ning. på denna Torkugns flruchir , hos följ ande

ritning Tab. VII. famt Modell, öch fedan med
få ord omilamna k ortnåden på en dylik Ugns
byggnad, få tii Materialier fom dagsverken.

Vid Öfterby Bruk tillåt f jelfva utflags-rummet

eller Hyttan inom fina vaggar (utan minfta hinder

af trångfel) rum och plats for Ugnerh, fom anlades

emot våggen eller muren (Lit. A): och fom et vat-

tu- log marktes framkomma invid famma mur*
lå gjordes forft en trumma af det til mångfal-

digt bruk och behof nyttige flagg- teglet, genom
hvilken vattnet afleddes, fåat platfen eller bottnen

under Ugnen blef aldeles fri från fuktighet

Hår^

(*) Skulle fä 'hända, at Hyttan icke kan ryrtinra defi-

na Ugnen inom fig* fl kan fjelfva tork -plåten
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Härvid far jag berätta, hvad fom håndt pä
et annat ftålle* dar en Tork-Ugn forledne ho$
blef upbygd, och nu år i fullt nyttjande både

fpr Bruks-folk och Allmoge, nämligen, at når

Ugnen anlades, åfven dar forfpordes et vattu^

fog
5

hvarpå ingen reflexion gjordes. Ugnen
byggdes färdig, utan at blifva forfedd med nå-

gon trumma, til hinder for vattu-ibget at dra*

ga fig under Ugnen, hvaraf hände, at med tork-

ningen helt och hållet mifslyckades , få at, e-

huru flagg-hettan fördubblades, blef Såden, fom
Hg på Ugnen , ändock mera fuktig ån torr ,

emedan ångan ifrån vattu-foget, upioft af het-

tan, fleg fråndigt genom plåten up uti Såden.

Hårofver gåfvo vederbörande fitt bekymmer
tilkånna, Trumman ordinerades genaft , faft

med mera befvår nu, ån om den ifrån början

varit patånkt, hvarefter Såden torkades få val

och fort dar fom annorftådes. Håraf finner

man, huru en ringa omlländighet, få framt ic-

ke olågenheterne i tid forekommas , kan gora
hinder i verkan af de båfta tilftållningar.

Vidare lades någon gråften til fot och
grund tor de yttre murarne famf under hvalf-

ven åt Eld-Ugnarne. Bottnen utjämnades med
tegelften , på flätan lagd. Lang* och gafvebmu*

N 3 rar->

fåttas utom Hyttan med fitt eget tak oeh infltfank-

ning af korfsverke och bräder. Om Ugnen kom-
iner at flå i hogd ifrån Hyttgolfvet til 3, 4, s 3 4
alnar, få (kadar det icke; men får vigheten (kull

med flagget, år nödigt, at Eld-Ugnarne placeras p£
Hyttegolfvet, dä ifrån dem går et rör eller en Ikor-

ftens-pipa up i Galten under tork-pläten, och fynes
troligt , effe&en då , f§r mera drags fe-ull , blif-

ver ftprre.
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rarnc upfördes med en half alns tjock tegel ftens

mur , de förre 7 alnar och de fenare 4 alnar

långas bak-långmurcn l& aln hög, och fram-

muren 1 aln, få at {limningen framåt blef en
haif aln. Med framgafvel-muren hvålfdes til-

lika tvånne Eld-Ugnar (B) , t alnar långa , 1

aln 4 tum breda, och x aln 6 tum höga under

hval fyen, med hvar fin dörr-öpning til zi tum
bred och 1 8 tum hög, med järndörrar före , i

form a£ kakelugns-dörrar 5
hvilka Ugnar nyt-

tjas pä det fättct:, at den ene eldas medan flag-

get i den andra fvalnar och uttages, få at tork-

plåten altid njuter en jåmn varma. På bak»
gafveln af deffa Ugnar, gjordes opningar (C)y

iz tunt höge och 8 tum brede, hvilka träffa-

des vid Galtens början (D)> hvilken Galt mu-
rades med lika hogd och bredd, fom nåmndc
opningar, alt fram ti l hakgafveln, på det fåttet,

at tegdftenarne ftåldes på anda och betåcktes

med tegclfien på flätan, val i bruk lagd, få at

intåck ningen blef helt tåt och faft.

Xmeiian hvarje af de til Galtens fidor reftc

tegelftenar, lemnades opnjngar fåledes , at den
förfta öpmngen blef en tum, och alle de ofri*

ge öpningarne imellan hvarje ftcn öktes til

•^'deis tum. Halfva öpningarne tiltåptes of-

vatftil med en tegelftens bit i bruk, få at öp-
ningarne pä Galten blefvo endaft 6 tum höge
ifrån bottnen , och det för den orfak , at damb
och fnas vid flaggets inläggande och uttagande
måtte förckommas. Tre fierdedels tum tjoc-

ka fyrkantige jårnftånger lades, til 10 tums af-

fHnd från hvarandra, tvårt öfver XJgnen , i vin^

Sel bögde efter Ugnens fluttning ofvan , til

an*
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ankare for bakmuren , och klufnc å andra im
dan T famt bogde ned och upåt : den förre bog-
ningen til ankare, och den lenare til dyrka for

trå-kranfen af 6 tums hogd, fom lades ofvan i

yttre kanten ofver hela Ugnen, til mothåll for

Såden under torkningen, hvarpå en opning om
10 tum, med jårn-ftrut nedanfore, fili beqvåm-
lighet for Sädens afhämtande från Ugnen, åfven

gjordes. Sjelfva plåten af holade järnplåtar

hopnaglades åfven vid Klenfmedjart , famt lades

ofver Ugnen och faftfpikades vid trå-kranfen»

På fram-iångfidan gjordes åfven en dorr på li-

ka fått, fom vid mine forr befkrefne Ugnar."
Detta arbetet börjades Tordags morgonen den
i o; de Maj i förledet år, och var aldeles färdigt

dagen derpå, och Spannmål til torkning innan

aftonen pålagd, det flere då närvarande Herrar,

och däribland åfven Ledamöter af Kongi. Ve-
tenfkaps Academien , veta intyga. Tre Bruks-
karlar och 3 pigor voro på defle z:ne dagar
fyflofatte med detta arbete.

Til murning upgingo ettufende ftycken

mur-tegel och tio tunnor Gottlands Kalk, famt

42 ftycken järnplåtar, fä at når rakningen hår?

ofver ifrån Bruket upgjordes , fteg hela kofl>

nåden, omfkrankning af bråder, dörrar* lås och
vinds-kappan inberåknade, til ffo Dal. zo ore

Kopprrmt. Huru Itor Ikilnad på prifet år hår

imellan och en bad ftufvu - byggnad, jdet lårer

en hvar finna % men mer ån betydelig ftor blifi-

ver den uti effekten ,
fkogs-befpuring och dagsr

verken, utom det, at denne byggnads materi-ar

lier til ftorfta delen åro at anie , fom et renr

Bruks- Inventarium , och varar man tråii tnan ,

N 4 fanat
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' famt år ingen eldsvada underkaftad , eller orlak

dårtil : däremot badftufvor åro ibland byggnader
vid en Gård eller Bergs-Bruk de hus, fom å-

ro forft forruttnelfe underkaftade , och dårnåft

ofta orfaken til de ftorfta eldsvådor. Det yore

dårfore ganfka nödigt och et ibland de ange-

iågnafte hushalls-mal , at påtånka nägot annat

fatt til Sades torkning for hela Landet i gemen,
ån det hittils vanliga, fom föröder, få til bygg*
må fom brån fel, få mycken fkog , och år defs-*

Utan vid Stader, Bruk och Byar ej något få

/ farligt hus, fom baditufvor åro.

Det ntx allmänt brukeliga torknings-fått i

badftufvor , år ock ftridande emot f jelfva vår*

mans art och egenfkap, i det vårman eller het-

tan gor fin båfta och fulla effeét, då den £fo

Uplola de i Såden varande våta partiklar, och

o&ehindrad" drifva dem med fig bart upåt 3

men i badftufvor fkal hettan, fom forft, enligt;

fin natur , ftiger up under taket ,
brytas och

agera nedåt, och da rummet tiltåppes, for at

hälla hettan qvar * tiltåppes det med det fimma
for rok och all fuktighet, fom dropptals fam-

las uppe under taket och faller fedan ned pa

Såden, fom torkas fkal, hvadan ock kommer,
at med torkningen uti badftufvor få iångfamt

tilgår. /
i Pä det fåttet har jag anvåndt några lediga

ftunder och tankar/ formodeligen til Fäderneslan-

dets gagn. Jag fkattar mig lycklig, om åfven det-

ta forfoket, få val fom "tninc forr ingifne, vin-

ner Kongl. Academicns gillande och fåmedelft

"banar fig våg til det Allmännas fortroende , hvars

tjenft jag genom dem cgenteligep påiyftat.
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RÖN och BERÄTTELSE
Om en Tumör Ovarii ftnijtri hos en ung

^Piga , hvaraf hela underlifvet til

Otrolig Jforlek utvtixtt ;

Ingifven af

ROLAND MARTIN,
M. D. Anat. & Chirurg. Profe/For och Åflcffor uti

Kongl. CoUegio Med.

Under mitt viftande i Gefle ofver femma*
ren år 1769, blef jag kallad til en Piga,

vid namn Greta Carls Dotter , i en Bonde-gärd
bredevid Staden*

Hon var född af frifåa Foråldrar, Bonden
N. N. dårrtådes , och defs Huftru , fom lef-

va åmm. .. Pigan, Jtfyen fjelf förut altid frift,

hade fyllt 21 är 5 men defs belägenhet, hvarfö*

re jag nu blifvit kallad , var omkans vård. Defs
underlif hade en oformlig utväxt , fom emot
den ofrige kroppen var fä updrifven , >at i den
hogfta groffeffe aldrig dylikt förmodas,

Uphojningen hade börjat fynas Påfketiden

1768, och tiltagit nederifran , fäfom hos en-,

fom blifvit hafdad med barn. Härvid hade va-

rit befynnerligt , at Pigan aldrig haft matleda,

innan uphojningen börjat märkas-, icke eller

iedermcra.

Hon ville nu, och hade långe förut onOcat,

at någon Läkare gåfves , forn kunde befria han-

ne ifrån denna höga mage, hvilken, når jag kal-

lades 5
i Junii månad 17693» var i omulte tilltånd.

N f Se*

1
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Sedan jag noga undcrfokt bcflcaffenheten
,

fants til Pigans räddning fä mycket »nindre na*

gon utvåg, fom dels buk, jåmte beflkrefne ftor-

lek, fants fä hård, at den ofelbart marktes in-

nehålla nägon faft klimp, och liknade mera et

med utfpånd lif-moder af fofter bördigt under-
}if, ån någon fädan utfpånning, fom med Trots-

tart plågar kunna minfkas. Jag ftyrktes få

mycket mera i denna tanka, fom dårtil upgafs-

af Pigan fjelf och defs Moder följande beråt-

telfe ;

En vifs Bonde-drång, fom tjent i granfka-

pet, (kulle str 1767 flerc refor med Pigan haft

oloflig heblandelfe, och ehuru han nu dårtil in

for Pråfterna, fom dårom fått underråttelfe, en*

ftåndigt nekar , vore han dock verkcligen fa

mycket mera fkyldig , fom han det for Pigan

i enrum tilltar, och fager fig blott tor päfolg*-

den fkull och fin därvid bifogade våifård, det

infor andra nodgas neka.

Defs upforande vid de tilfåilen, fom han
med Pigan haft umgänge , hade han for hånnc
altid bemantlat med gifne forfåkringar, at af

denne fammangäng ej nägot barn (kulle blifva,

emedan han vifste leonften , at ej låmna fruk-

ten hos hanne qvar.

Hvad fom nu i min tanka kunde hindra ,

at ej fullkomligt hålla Pigan for hafvande, var

följande:

1 :o Hade hon, fedan den tid hon med kar-

len börjat oloöigen omgås , alt intil förleden

Päficeiid, haft ordenteligen fin rening*

z:o Aldrig haft annan pläga, matleda eller

©ro, utan endaft någon vårk i högra fidan.

3:0 Ic-
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3:0 Icke vid den tiden, dä efter uträkning,
forlofsningen bord t fig infinna, kändt nägon an-

ledning til vårkar.

4:0 Vid underfokningen af Barnmorfkan,
hade moder-munnen ej forhållit fig , fom vid

flikt tilfålle.

Emot alt detta var likväl den fjuka f jelf,

defs moder och åfven Barnmorfkan Madamc
Schier i Gefle, af den tanka, at perfonen va-

rit håfdad.

At for mig, på en annan fida, taga denne
oformlighet for vattufot, hindrade följande om-
ftåndighetcr: 1:0 Tiltagartdct hade, fom berät-

tades, varit nederifrån fuccesfivt upät. z:o Fafi>

heten och härdnaden i fvullnaden, fom utom defs

mera häftigt äkommit och okt fig , ån vid vat-

tufot vanligt år. 3:0 Friheten ifrån all ande-

tappa, famt defs tåmmeligen jåmna ro och fSmn
om nätterna, 4:0 At benen aldrig fvullnat.

f.*Q

Svårighet for vatnet hade aldrig varit märkt
,

utan urinen altid jåmnt afgatt fåiom förut. 6:0

Jngen fårdelcs torft hade oroat hanne.

Alt detta oaktadt, var fvullnaden i den hogd
når jag ditkonsu, fom redan omformåldt -år, och
därvid den befyitncrlighet af fpånningén infun-

nit fig, at når hon ftod , kunde vatnet ifrån

det fpånda moderlifvet mårkas rinna dropptals

ned på golfvet y och når hon låg i fin fång ,

blef lakartet under hanne aldeles vått.

Dåraf gjorde jag val den flutfats , at vat-

net nog omnigt vore m$d i fvullnaden * men
därunder vore ock nödvändigt hufvudiakligen
en annan hård fvulft, antingen af fofter i fin ut-

fpånda 4if-m©der, eller någon Jkirrus^ eller ock
en
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cn mck uteri , eller annan fvulft i nåra beläg-
na delsr. Skirrtn kunde

5 efter min tanka

,

min 11 fruktas , i anledning af växtens häftiga
tilvaxt.

Hvilketdera af deffe ölägenheter hår ock
verkeligen befunnes, gjorde jag likväl for mig
den {lutfats, at i anfeende til de formärkte härd-

heter och ofåkerheten man vore uti , om
icke uterus eller defs appenfa kunde vara dår-

li.ti engagerad , det blefve et niifstag, om jag

hårfil pä begäran applicerade något Inftrument
at aftappa vatnet , eller i fä måtto ville féka

at min il; a fvullften.

Jag made faledes lata bero vid 5 at trofta

denne uOing fä godt jag kunde, forordna han-

ne en tjenlig di-jRt ; men i ofrigt iåmna hanne

utan vidare bjelp, få vida for mig var omoje*

ligt något uträtta.

Vid pafs en manad härefter, nämligen om
aftonen den Z3 julii, hade bud varit inne ifrån

Hemlinge By, med beråttfelfe om den fjuka Pi-

gans dod , 'hvilkcn tirnat famma eftermiddag.

Defs Siågtingar hade af eget beräd , for håndci-

fens belynnerlighet (kull > beflutit anmoda mig
at komma och opna Liket famt efterfe beskaf-

fenheten,

Jag låt ftraxt til nåfta morgon den 24
Julii, tilkalla Stadens Ordinaire Prasftici , Herr
Doch>ren och Stads-Phyficus Hegardt famt
Stacls-Chimrgus, Herr Schiver , fom jåmte fi-

na Gefäller, tilkom med Inflrumenter. Lika-
ledes infant fig Barnmorftan Madame Schi£F>
och en. annan.

Ef-
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Efter ankom ften til Byn , togs forft ©ni

.dods-forloppet följande beråttelfe

:

Barnmorfkan Schier hade blifvit efterft ic?-

k?A åo zij och anmodades at underfoka^den fju-

ka 9 lamt decidera, om defs plago rnu vore vår*

kar* Hon hade med moda kunnat na moder-
knappen (Os tinc^)

?
hvilken ock fans tili1uten f

at hon fåledes intet kunde uträtta. Den fjukas

plågor hade dä beftätt måft i upkaftning, oro

och torft. Hon kunde ej eller nu ligga foai

förut 5
utan ville hälft ftå pä knä.

Nu mera häde hon ej eller haft någon
fomn 1 utan tiltog upkaftningen mot natten

,

fom fedan jämnt hoit uti
1
hela d. 23, med oli-

delig torft, faftän hon ftandigt drack imcl!an åt.

Äckelca tiltog, men utan Verkan til upkaftning:

fä at hon ofta mäfce flicka fingret i hallen.

Det bullrade ofta i magen, och deflc plågor til*

togo, til defs hon om aftonen under nägon me-
ra ftillhct afled.

Af denne dods-håndelfe gjordes förut några
fltitfatfer om den fjukas omförmåite plågor och
fjukdom , hvilka vi alle foranlåtos, at icke ta«*

ga for vårkar eller groffefie i emedan i :ö. Moder*
knappen icke var nedfunken. 2:0 Icke ens öp-
pen, dar han med fingret kunde näs. 3:0 Bukens
hogd hade nu mera ick* det utfeende * fom mot
forlofsnings - tiden. 4:0 Forloppet af tid. ifrån

defs olofliga umgänge, var redan längre, ån %t

en forlofsning kunde aga rum. f:o Icke eller

kunde ännu af rota nägra delar börjat fkilja lig,

i fall fofter varit,
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Således hade Barnmorfkan i var tanka haft

ratt , at i få befkaffadt mål fig med den fjuka
ej vidare befatta.

For min del tycktes jag lått kunna fatta

några fl: ål til anförde nmftåndigheter, med föl-

jande uttydningar , faft hjclpen varit omojelig.

1:0 Upkailningen
, piågorne och den ftore

oro i fom Patienten haft, kunde tilfkrifvas de
intryck af våld och fpånning hvaraf i fynnerhet

iierverne i magen och underlifvet haft del. Def-
fe> fåfom hårftammande af de vidloftigaft til def-

fe delar fig fpridande hufvud-nerver, det 8:de,

och par intercoftale , hafva nödvändigt må fl; rett

hela mufkel-hmnorne i mage och tarmar , fora

ftrax comroUnicerat fitt lidande til nervemes Ur-

fprung i hjärnan > fom äter verkat ny rorelfe

pä flera utfpfidningar af nerver ifrån farnma ur*

fprung, nämligen, til Diaphragma och hjärtat

,

hvaraf all upkaftning och oro, fom härvid for*

märkts, hlifver tydelig at fatta*

2*i A t förut ingen fadan communtcatiott

af nerver haft rum, lynes härrordt dåraf, at ö-

oilaturliga tilvåxten fig efteihand få okat , at

ovanligheten for kånflan icke blifvit mårkelig $

Utan naturen efterhand därmed inofvad. Men
fom den nu fluteligen var i fin måfta mojeliga

hogd, och våtfkorne fattes i den början af cor-

ruption, fom blef for naturen olidelig , få må-

fte kånningarne dåraf utbryta.

3:0 At den fjuka nu mera icke kunde jgä*

utan hålft ville krypa på knäna, uttydes for-

modeligen af den häftiga Utfpänning, fom Mujcu*

Ii abdorhinis nu mera ledo, då flatus expänftonii

blef rujuttrd forsan proxiwxs
$

hvilken fpånnfng-
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vändigt (kulle något mera eftergifva , når den
lidande lag på fina knån , och fåledes lutan-

des gaf efter åt mufeuli refti och ebliqui abdo»

minis.

4:0 At fjelfva upkaftnihgen fluteligen ftan-

nade i blotta åckel och fådane nifus vomendi ,

fom forartlåt den fjuka, at ofta Hicka fingret t

halfen, utvilade ej annat, ån at nu mera Natu-
rens lidande hade ftofre orfak, ån fom blott låg

i magert och defs våtftor, och fom låledcs ej

med de redan århällne cvacuationer kunde ftåm-

mas.

f:o Torften årkåtinef hår famma orfak, fom
i vattufot och invårtes råta.

Efter defle Reflexioner , återftod for mig
och de närvarande Läkare* at nu, efter Patien-

tens dod.> få fe, hvaruti denne oformlighet be-

flått, fom följande utvifar:

Innan opning fkeddc , måttes hela vidden

af underlifvet med et fegelgarn, fom blef lika

med qvinnans låfigd, af vid pafs 10 och | qvar-

ter. Man nödgades göra början af obduktionen
genom Troiscartcns applicerande, då ftraxifull

ftrång vatten aftappädes, och for något fortare

aflopp håraf, flere infördes, få at i en haft en
f jerdings-få vatten låtteligen afrann och utbärs*

Detta vatten luktade icke , var tåmmcligcn
klart , dock något fegt gelée-artadt däribland.

Når runda utfpånnihgen något aftagit och
ej mera ån vida knölar kändes pä underlifvet

,

ftedde incifionen med Scalpel, fäfom i ordinair

opning, långft: linea alba abdominis , dä åter, ej

långt ifrån få mycket vatten fom förut, dels hä-
ftigt utflöt^ dels efterhand uphåmtades.

Så
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Sa fnart integumenta voro igenomfkurne
med miifclame , viiie (ig inom pcritonxum
en utfpånd fåckformig rundlek > fom jag var

pä vågen at taga for en uterus expanfus , e>

medan jas därinom tvcktcs cydelist kanna ca
rund klimp pä cn trängre hals ifrån en annan
mindre rund, men längre kropps men rått fom
jag fonr fnaraft fattat denne tanka, kom jagat

nedtrifrån lyfta pä facken och blifva varfe un-
der och bakom honörn uttrst*, fåfom in ftaw
naturali virgimim , nämligen, outfpånd och platt

päron- form ig, i lilla bäckenet. Under denna un-

der!ok ning blef jag vidare varfe facken pä fle-

ra (Milen med peritonaeo fä faram anhångande
och i et ftycke , at man dårftådes icke vifst

kunde {fcilja, om peritoncéum vore utgörande

fackens ytterfta hinna ^ eller den vore a part.

När jag ville loda denna yttre hinna , huru
häpnade vi icke, når ny omnighet vatten kan-

netals ur flere innanföre opnade caviteter och
bläfor utrann J

och når det var akij funnos nya

tumeurcr, ftora fom frnä barnhufvuden , dels

hredevid fogade, dels verkel igen inom hvaran-

dra flutne , hvarutur , dä därnti fkars , altid

nytt vatten utrann, och fä vidare ifrän i ack til

Samma vatten blandades nu hår innanföre,

dels tnéd flåfkiikt fett och gelé-artadt genom-
flciniigt flem , dels med perl-formige klafar och
ojämnheter^ dels med honungslik utkommen los

materia ur fm a fp ri ck or på hinnorne , ja, ofta

åfven härdare bnifkar och oiåmne beilaktigheten

At nu fä betrakta, hvarifnhi denna oform*

liga vaxt-famlingen burjat , kunde fä mycket
'min-
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mindre finnas,, aÉ Peritonseum vore urfprungct,

fom, ehuru dqt~på flere ftållen var contiguum
med fvullnadeä , dock ej fans dåruti forbytt*

Tarmarne och ofrige abdominis viscera voro alle,

ej allenaft: frifke , utan ock frie flin denna
fvullft, faftån fmå-tarmarne voro mycket ur fitt

ftälle tvungnc åt fidorne, famt bakom fvullften.

I fjelfva lilla bäckenet hade ock fvullften ifrån

lif-modern all ledighet, hvad defs kropp > fun»

dus och cervix vidkom > ja åfven fans ledigt 0-

varium dextrum och tuba med fimbriis pä famma
lida. Men det motfvarande ovarium

i eller

det pä vandra fidan, var ingen Ilades at finna v

Til tuba fmiftra fans vid lif-modern tecken $ men
til fin extremitas abdominalis blef den uti väx-

tens fubftancc införhfvad. For denne orlak

var ock lif-modren mera dragen åt denna fidan

och likfom något Sneddad dität.

Det blef altfä nu mera icke fvart at fin*

na, hvarifrän all denna fvullft härrörd t > ehuru
forundrans vårdt både fjelfva fåttet til defs

formerande kan förefalla ^ och åmnet til fä myc-
ken fubftance och få mycket vatten uti en få
oformlig fåck, at vidden däraf med en hel famn
made inneflutas* och dåraf den fjukas tinder-lif

blifvit lika med hela ofriga längden, v
dä likväl

en naturlig ågg-ftodc icke år ltorre ån et hälft

agg eller en Caftanie.

Man underlåt icke at fråga anhörige , om
någon fkada eller våldfam anftot håndt den dö-
da i lifstiden, innan denne oformlighet börjat %

men dårtil hade ej varit minfta tecken. Sub-
jektets ålder och altid förut ågde helfa, hade ej

eller gifvit minfta anledning at mifstånka hår-
O

, vid
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vidantiilgcn fcorbutifke eller fchirreufe famlingaf,

icke eller hade, vid lå onaturlige tilvåxter, nå-

gon art vattu-fot kunnat vara hufvud-f jukdo-
men, utan fyntes tydeligt, at vatnet efter åt af

den genom få många tiltåptc fug-rors och va-

forum fymphaticorum obftruBwnes til kommit* ?

Under forundran ofver naturens befynner-
liga afvågar, dä han börjar mifsfkapa fig, ftan-

nar hårmed min vidare flutkönft och mitt om-
döme hårom> dock lemnas til högre eftertänka

följande frågor :

Hvad verkan en coitus fruftraneus , fom hos
qvinnan medgifves fke med fullkomlig retel-

fe och lufta , fkal hafva pl inre conceptions

delarne ?

Om altid den affluxus lymphaticus* fom där-

vid fker> formar få ordentligt hinna reforberas,

a t dåraf en lika kringdelning åter fkal årnås til

blodet och kroppens delar tilbaka? Eller mon-
ne et fa häftigt tillopp formar, genom den fuc-

ceftiva återhämtningen efteråt , få fnart hinna

tilbaka , at icke i mediertid dåraf någon e$lleUio

börjar ctrea partes internas generationis?

Når man ville hälla denne colleäion eller

famling mojeligare någon gäng, ån återhämtnin-

gen-, hvaruti fkuPe den val håldre yttra fig 5

ån i en vegeterande tumeur vid tuba fallopiana

och ovaria, h vilka fenare i fynnerhet måft re-

tas af fimbriis , och i
' coitu röras, efter antagne

grunder ?

Huru fkal terminus af en fådan vegetation

kunna ftanna vid en fådan > fom forefaller for en

vanlig graviditaSj då fvullften hår får hela ab-

do-
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dominis cavitet til fina grånfor, och ej in*

fkrånkes, fåfom naturligen, af uteri parietlbus?

När ock våtfkcrnas fawilmgs*-fcålle > eller
,

at jag det få mä kalla, recipient, icke blifver

infferånkt inom et riktigt rudimentum fottus > u*
tan et blott relacheradt och i otid rordt cor*

pufculum eller veficula i ovario , livad grad
af tilvåxt (kal ieke en fådati bullula forma at

taga , om hon fupponeras af en fadan Irrlto af*

fluxu kunna åfven reta flere veficulas, dem up*
drifva likaledes , famt, jåmtc hela ovarium, med
fig fammangyttra^ genom de då i mera omnig-
het tilfkjutande våtftör, dem naturen til en fa-

dan falfk conception lika troget affkiijer , fom
til en ordentelig, och det fa mycket ofverflo*

digare , fom flere veficula röras och mindre
motftånd blifver i den växande delen , ån i en
vanlig foetus?

Må man icke af tidens långd , fom behéfs
at fylla et helt abdomen, kan ofvertvga fig b

huru forrådet til vegetationen kan racka til och
med nya våtflcor underhållas af en jåmt dårtil

bidragande vi vit<e> likfom på mångfaldigt kår-*

tare tid , en fåp-biåddra ifrån et blas-ror , af
barn, fom vi fe leka, hinner updrifvas til en
undransvård ftorlek ?

Monne icke Ö itc obehörig våxt i defle de-
lar kunnat någon gatig blifva en flags poena
natur&lis for de qvinnor , fom forluftat fig af
oordentelig och eljeft fruktlos kåttja?

Eller, i fäll början fkedt af andre fjuklige
orfaker til famma onaturliga tilvåxter , monne
icke folgden uti retelfes upvåckande kan anfes
ofeloar, och defle omftåndigheter fåledes i får-

O z fkild-
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fkiidte tilfållen olika , blifva eu cauffb , nu
effe£his.

Jag har trodt min fkyldighet vara , at up-
gifva denna obfervation, for defs befynnerlighct

flcul. Ehuru fiere Auétcrer fornt anmärkt ilovc

tumöres abdominis ex ovariis infarBis aut hydropcis^

få var dock den växt jag pä dcnnne qvinnan
ömtalt, i anfeende til fa fte delarne, mårkeligarc^

och graden af florlek högre, ån jag eller når*

varande Läkare fedt befkrifvas eller nanfin för-

modat få fe. Schenk talar om et ftort o-*

varium ? på femma fida fom denne. HerrHAEN
i defs Ratio medenäi , om en af 24 librer. Wep-
Te r, om en af 50* Bibloo i Pbilofoph. TransaR.

om en af 40. Peyer , om en af 4f. I E-
dinkurgijke Societetens Handlingar namnes vål ock
et ovarium, fom intagit hela abdomen. I Com~
tnercio Norinbergenfi finnes et med lympha fvldt

ovarium vara taget for en ilatus gravidus. Ja>
Willisius, Wepfer, Peyer och Morga-
Gni hafva åfven funnit fvullfter i ovario ofver

100 och no librer , femt Hoffman ånnu dår-

ofver, efter Herr von Hallers vittnesbord i

defs PbyfioL lib, XXVIII ^ de utero, Dock hafva

defles ftorlekar ej fp i fat emot hvad hår blifvit

omformålt.

H vårföre jag defsutan härmed trodt mig ej

böra underlata, at förfe Kongl. Vet* Ac^demiens
Handlingar , år 1 fynnerhet den Hiftaria morbi

jag därvid kunnat famla och det fammanhang
denne cafus åger med anförde beråttelfe af den
fjuka och de närvarande. Jag lemnar dårhån,

huruvida omdömet om denne växtens generation

kan ftadgas med någre åtminiione fannolike

1
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fkål , i et ärende , dar apodi£fr'flce icke gerna

blifva mojelige at armt , for hvilken orfak jag in*

tet med vifsbet vågat i EpicriG afgora , utan alt

frågovis framfåålla.

Sluteligen har jag ock varit rnon , at he-

la denne fjukdoms, lämningar, til fina hinnor

och fa lie delar, i Spiritu vini forvara, och ka»

dem nu for Kongl. Vet. Academien hår upvifa.

ANLEDNINGAR,
at

Tilver ka varaktigt Tegell

C*\*l.y % ^ 'Af •

' 'P

t

TORBERN BERGMAN.
Chem. Prof. i Upfala #

/J\rtS Tegels råtta tilredning, har jag lån*
* V^f ge hyft andra begrep , an de fom vid

utofningen vanligen följas. At härvid ytterli-

gare lågga handen, fick jag for några år fedan

tilfålte* då Confiftorium Academicum i Upfa-
la anmodade mig , at underfoka ler-arterne vid

et til Academien horande Tegel-Bruk. De an-

ftåldte forfok bekräftade mina tankar, och vå- «

gar jag dårfore nu få mycket håldre framgifva

dem, fom thcorien om Tegel- tilverkning , få

mycket mig veterligt år, blifvit foga vidrörd,

ehuru denna handtering år ibland de angeläg-

nare*

z. Ovaraktigheten af våra tiders Tegel har

gjort , at mangen tror Fårfäclernes konft vara

forlorad. Jag har ock fedt murar, fom, fedan

de några år ftatt orappade , fonderfallit fom
O 5 måöc*

i
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måflc, da däremot andre af x å 200 års ålder, aga
fullkomlig ftyrka : men det år icke

. mur-ften ,

fom jag nu i fynnerhet påfyftar , emedan den,
fom icke år alt for briftfåilig , kan i mångfal-
diga år uthärda , når den med dugligt bruk
blifver ofverdragen, hvarom jag befpar åtfkilli-

ge anmärkningar til annat tilfålle. Til (kodte-
nar och andra behof, fom fordra utvaldare äm-
nen, kan defsutom , efter famma grunder, Ibrn

nedanfore anföras, tjenligt Tegel århållas. Vå-
ra tak, fom bora forvara byggnaderne och hvad
dar inom år , fortjena i fynnerhet en alfvarlig

omtanka, Spån och Bräder ödafkog, famtåro
for eldsvådor farlige : Torf medtager jordftor-

pan, målte låggas på Nåfver, och denne åter

fpikas på Bräder, om betäckningen fkal blifva

varaktig och tåt: Metall-plåtar fordra åfven un-

derlig af Bräder 1 åro i allmänhet alt forffc koft-

fame och ej fåkre vid eldsvådor : Tak-fkifer

år hos ofs icke i bruk , ehuru därtil på fomli-

ge orter kunde vara tilgång. Godt Tak-Tegel
år fåledes af en ftor nödvändighet.

, j 4 Betydeligaite f< et på vanligt Tak-Te-
gel beftår uti en los och fvamplik farnmanfått-

ning* Jag har fjelf fedt Tak - pannor ifrån et

af de beromdafte Bruk i Riket , hvilka, lagde

til jo graders ftupning emot horizonten, flåppte

vatten igenom fig j fom fil ftenar, Härutaf kan
icke annat hända, ån at infupet vatten vinter-

tiden fryfer , famt genom ifens utfpånnandc

kraft på mångfaldigt fatt bräcker ftenarne och
inom kärt tid aldeles forftorer dem* At hin-

dra et flikt vattens inträngande > brukas utom-
lands at glafera Tegel 5 men fådane blifva nog

dyre.
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dyre. Genom hopfvefsning af partiklarna uti

ftcnarnes yta, eller en vifs grad af fmåltning ,

hoppas jag en fådan täthet kunna vinnas, fora

icke inflåpper få mycket vatten , at något af

froft kan befaras % men innan hårom vidare ta-

las, bor något nämnas både om rena och våra

allmänna lerors beflcaffenhet*

4. Aldeles ren lera fmålter icke for fig fjelf

genom någon hittils bekant eldgrad/ om icke

til åfventyrs for brånn-fpegel. Doftor D'Arcet
har, uti en Ugn for åkta Porcellins- bränning,

i detta affeende funnit den oföränderlig. For
ofrigt hårdnar deu i eld, få at emot Stål där-

med kan fås ymniga gniftror , hvilket torde

Jcomma af täthetens förökning} ty maflan krym-
per tillika anfenligen och anda til hälften i al-

la dimenfioner.

Ren lera och kalk tilhopa, fmålta i ingen

proportion , enligt Herr Macquers forfok 5

men om aldrig få litet kifel ånane inblandas, får

mafian ftraxt dårtil benägenhet > hviiken med
ftorre tilfåttning okas, och blifver ftorft, då til

en del lera kommer en del kalk och z til 5 de-

lar kifel. Med iiorre kifel-mångd blifver maf-

fan mer och mer trogfmålt , famt bringas nåp-
ligen dårtil, når f delar brukas. Om kalk och
lera blandas, krymper den fenare naturligt vis

defs mindre, ju ftorre tilfats år af den förra,

och når den blifver f til 6 gånger få ftor fom
lerans, forhäller lig blanningen nåftan fom kalk.

Med qvarts enfam, fmålter ej lera, men väl med
flufs-arter, fom Herr ProfefTor Pott berättar.

Feltfpat fmålter ofta for fig allena, och förmår
afven at bringa lera därhän. Den råtta Petun-

O 4 fö,

•' v
•. -s. / >,\

•'
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fe , hvilken Chinefernc bruka vid åkta Por-
cellins-tilverkning , år af detta flågte och t]c*

nar at bringa hufvud-åmnet til en half vitrifi-

cation,

f . På jordfkorpan finnes val mer eller min-
dre ren lera , men nåppligcn någonftådcs alde-

les fri från blanning, åtrninftone häller all den f

fom -hittils blifvit underfokt , k i felar tad land i

myckenhet* ofta til och ofver 70 proCent > fom
genom Hämning kan afikiljas , och icke defs

mindre år det finafte pulfret qvar , h vilket ic-

ke, utan genom lerans uplofning, århålles. Hår-
af finnes lått orfaken, h vårföre kalkblandad le-

ra eller Märgel få lått fmålter, hvilket gemen-
ligen tilfkrifves kalken allena, utan at hafva af-

feende på kifel-ämnets nödvändighet (§. 4.).

Våra gemena leror, hafva dock nog benä-

genhet at fmålta utan kalk , hvartil orfaken ic-

Ice ånnu tydeligen blifvit utredd* Man fkjuter

vål fkulden på någon jårohalt > -men Hr. Rin-
man har funnit dem, fom hålla måft jårn, va-

rå långt ftrång-fmåltare „ ån en del andre, fom
ieke vifa något fpor på jårn. Formodeligen
bidrager hårtil fandblanningens belkaffenhet r

fom ofta beftår af feltfpat (J> . 4). Vid no-

gare underfokning af fanden , torde den ock
ihindom befinnas flufsartig , åfven ibland af

gips-lynne. Det vet man åtrninftone, at lera

förefaller ofta och kanflke altid behäftad med
vitriols-fyra , hvadan ock vid Tegel -brånn ingar

merendels kännes ftark lukt af Spiritus Sulphu-
ris. Vore kalk dar åfven tilftådes, fimlle den
naturligt vis neutraliferas, och i mon därefter ic-

vidare< ined fyror kunna uptåckas, — -
-

Når

1
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Når Järn med vitriols-fyra år til ftådcs

,

fkonjes den gemenligen af färgen efter brän-

ningen. Vid lindrig eld blifver den gulaktig,

vid ftarkare rod, vid ånnu ftarkare gra, llimt

fedan alt mer och mer mörk , ofta helt fvart

eller fvartblå. Fårgornes ftyrka beror til en

vifs grad af myckenheten. Dä vitriols-fyran i

bränningen icke tilråckeligen utdrifves , fu per

den fedan fuktighet och utvittrar ofta til alun.

6. Tegel år i allmänhet at an ic fom en

fammanfåttning af lera och kifekfand. Den
forras egenfkaper bidraga, at ftenarnc v i gligen
kunna efter behof tilfl> apas och fedan vinna en

nodic hårdhet. Men leran blifver i och för (ig
o •

f jelf ej allenaft: härdare i eld, utan krymper af-

ven anfenligen, hvaraf råmnor och fpriekor up*
komma. At hindra fådant, tienar iand j dels ge-

nom någon utvidgning i hetta , dels och fornamli^

gaft fåfom inom fanima rymd (en ftens volum)
minfkande lerans mångd och följakteligen mafians

hopdragning. Sådant får dock icke ga ofver

viiTa grånfor j ty då fanden blifver alt for ym-*

nig, minfkas faftheten och famrnanhanget.

Mera fand bor icke brukas , ån at fpric-

kor under varfam torkning och bränning kun-
na undvikas, i fall icke belynnerlige bmuåndig-
heter infinna (Ig, fom nedanfore omtalas* Na-
turen lemnar ofs ej fållan en fädan blanning

,

och bor ingen ting då vidare tilf åttas , hålft ge-
nom konfl en lika jåmn fordelning knapt århål»

les , åtminftone fker det icke efter den* allmänt
vedertagna methoden : och en ojåmn hopfått-
ning kan icke annat, ån af lika åverkan olika

förändras, 'hvaraf äter famrnanhanget mäfte lida

O f och
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och forfvagas. Når mera fand nödvändigt be-
hofves , bor jordfri och finare våljas framfor
den, tom år grof och af olika ftorlek, famt pä
det görliga (te val inmängas och kringdelas.

Vid bränningen bor hettan drifvas dårhån,

ar ftenarne i ytan börja fmålta \ därigenom vin-

ms en fädan cåthet , at vatten icke infupes

uti någon fkadelig niångd* Starkare hetta far

man ej bruka, emedan då vid ftora bränningar

en anfenlig hop itenar , i fynnerhet underft och
midt uti Ugnen, antingen aldeles nedfmälta eller

åtnTinlione få fallna tilfammans, at de icke u-

tan ftapnadcns förlorande kunna {kiljas ifrån

hvarandra.

7. Vanligen torkaftas de få kallade karta

eller magra lerorne, (hvilka hålla Tand, mo el-

ler kalk uti (tor proportion), fåfom mindre

tjenlige. Ärfarenheten har ock vifat , Ät 6m-
keligt Tegel ärhållits, dar fådane vant använde*

men felet bor icke akid fokas i ämnet, utan i

defs handterande. Vid bränningen plågar ic-

ke mer uträttas , ån at den inmängda kalken

blifver oOåckt, hvilken fedan drager fuktighet

åt fig, mjölas och lemnar gropar eller hålighe-

ter for vatten \ men, då kalken genom veder-

börlig eldgrad kommit uti en glasartig före-

ning med ler-och fand-partiklarnc, är icke få-

dant at befara. På detta fått blifver kalkens

inbhnning ej allenafb intet fkadelig , utan åf-

ven gagnelig j ty ehuru våra gemena och kalk-

fria leror åfven kunna fmålta , få befordras det

dock mårkeligen genom balk. Hvareft fåle^

des vid Tegel-Bruk tilgång år på märgel, böl-

den framfor andra arter forfokas. Härvid kun-
na
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na icke defs mindre omftåndigheter förefalla,

fom gora mårgeln mindre tjenlig, fäfom i fyn-

nerhet alt for ftor mängd it kalk, hviiket lik-

väl , rnedellt tilfats af annan lera, kan hjeipas.

Det flvulle ock kunna hända, at den genom
tjenlig ämnenas proportion och hefkaiFenhet

blefve alt för låttfrnålt (||« 4. 5), hviiket åf-

Ven har fina ölägenheter-, men de håfvas lått,

om mera, hålft qvartfig fand , inblandas, til dels

maffan får en åltundad fmåltbarhet : och detta

år den andra omliåndigheten, efter hvilken land-

mängden bor råttas (§. 6.). Utom vederbörlig

mängd af kalk, fordras ock at den är fin famt
jämnt blandad ; ty i bitar eller ' ftycken gör den
aldrig godt*

8. Enligt de nu anförda grunder, har jag

gjordt ådkiiliga forfok med en kalkfri lera och
två flags mårglar, tagne ej längt ifrån Upfala*

Jag har af dem låtit flå Tegel , både utan och
med olika tilfats af fand, ifrån J til ^, råknadt

efter rymd. De fom ej forfattes med fand ,

fprucko dock icke undet torkningen , och äg-
de i åledes förut i detta affeende tilråckligt. Af
de väl torkade ftenarne bletvo fomlige brände
til rodhet , andre genom ftark are eld, til defs

de fingo gulgrå farg och en mycket tåt yta
,

hviiket likväl endaft kunde årnäs med dem ,

fom ej fått ofver
-J

tilfats. De fom utfattes

for ån ftrångarc hetta, upfvåldc , förlorade for-

men och antogo likhet af en fvart fik ro fl ig

flagg. Alla de brände Teglen kaftades i vat-

ten, fedan de väl kallnat, och då de infupit til

måttning, utlades i ftrång kold, famt hafva fe-

dan under 3 år varit blottftåldte for alla luft-

k ret"
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leretfens förändringar. Under denna tid åro de,
fom minfi: brändes, ganlka illa medfarne och
nåftan aideles forftorde* De fom mera brändes,
hafva foga lidit, och i fynnerhet åro de aideles

oförändrade, fom flogos af lerorne oblandade, och
utfattes for fädan eld, at partiklarne i ytan bor*

jade fammanfvefla.

p. Genom dylika forfok i fmått, kan man
tåmmeligen låra känna hvad leror, fom behagas,

i affeende pa deras duglighet vid Tegel-Bruk.

Ju mera de under torkningen krympa, defs me-
ra faiid mafre tilblandas> at förekomma fprickor.

De arter, fom utan tilfats bibehålla fig hele ,

fort j ena i fynnerhet upmårkfamhet. Man fpav

med dem en del arbete , ocfr har tillika hopp
orn båttre Tegel. Efter bränningen rojes ge-

menligen genom fårgen , om något jårnaktigt

år ti litades. Atfldllige grader af hetta utvifa

blanningarnes förhållande i eld, och gifva an*

ledning til de marken , fom kunna i ftort gif-

va tilkånna den fullkomligaftc bränningen $ ty

defle åro fkiljaktige efter ämnenas olika be-

(kaffenhet och proportion. Man klagar i all-

mänhet ofver Tegels alt for ringa bränning j

men uran at veta h vårföre, eller at utftaka de

råtta grånforna, oaktade det kan brännas bädc

for mycket och for litet. Den fom råkar på
cldfaft lera , hvilket dock icke ofta händer

,

kan aldrig bringa den til forglafning i ytan ge-

nom bränning allena -> men det år ock nåftan o~

nödigt i emedan ftrång hetta bibringar en an-

fenliff täthet. Vil man for mera fåkerhet P»

ftadkomma en ytterlig fmåltning, kan fådant

vigaft och med minda errikoftnad fke, om na-



177 1. Jul* Aug, Sept. 219

got kok-falt i Ugnen inkaftas , juft då eldnin-

gen uphorer och Ugnen fluteligen igentåppes* '

Verkan af detta medel år otvifvelaktig ; men
mängden bor genom forfok i flört utftakas, och
då det fkedt, har man en utvåg, fom formode-»

ligen af alla år den vigafte och båfte, at brin-

ga Tegel til glafering i ytan.

lo. A t veta lerornes fammanfåttning och
ämnenas proportion, gifver goda anledningar vid

tilverknings proceflens inrättande* jag vil näm-
na huru det någorlunda kan vinnas , utan be-

fvårlige anftalter. Genom padrupit Skedvatten

rojes kalk, i fäll den icke reckn gt nom vitriols-

fyra år mattad och i k låd t fig gips-natur. All

lera, fom brtifar med den nämnda fyran före brän-

ningen, men icke fedan , år märgel och ofta

rått tjenlig til Tegel* Et afvågdt liycke upblo-

tes val i vatten > omrores , och det tunna af-'

hålles i annat karl, fä fnart det tyngftafatt fig.

Mera våtten flås på famma maffa och fortfares

på lika fått, til defs det omrörda vatnet inom
några ögnablick klarnar, hvilket gifver tilkån-

na , at alt- leraktigt år afflcildt och bara fand

qvar. Det fom fåtter fig i andra kårlet , kan
flammas ä nyo och lemnar en finare fand. At
frän leran vidare affondra kalken, gjutes dårpå

Skedvatten, några finger högt, och omrores.

Når brusningert faktat fig, afhållcs det klara

pä fanden , fom ock gerna år fmittad med en
hop kalk. Annat Skedvatten flås pä leran och
fortfares fom förut, til defs ingen brufning fpoi>

jes mera , då få val leran fom fanden tvättas

med varmt vatten. Man brukar ej förut hetta
eller kokning, på det ingen mårkclig del af le-

ran
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ran tillika må uplofas* At flkilja kalken ifrån

Skcdvatnet, tililäs fmåningom Stink-fpiritus, få

långe uplosningcn dåraf grumlas och något iiU

les. Man haller up .litet imelhn, for at låta

lipvållnnigen afftanna* Når alt våi fatt fig, af-

hälles det klara och nederflaget fkoljes med hett

vatten. Sluteligen, fcdan alt t lifV t torkadt un-

gefärligen til den grad
5

fom afvågda ftycket

vaf, vages det .
qvarblifna ler-åmnet, kalken och

fanden hvar for fig, hvarigenom deras inbör-

des proportion i bianningen utronés. Med til-

hjelp af et litet fyn-glas, kan fanden betraktas,

då man med någon rnineralifk kunfkap lått ur-

fkiljer, om den år qvartfig, feitfpats-artig, m» m.
ii. När man pl defla fått utrönt lerans

fammanfåttning och förhållande f§. tö. p), kan,

enligt hvad tilfoi ne anförd t $f ($. 4. f*) , lått

urfkiljas, om mera fand behofves, af hvad art

och i hvad proportion den bor tilfåttas ($. 6.

farnt åndteligen de fåkrafte marken til cn

fullkomlig bränning (§. 9).

UTRÄKNING,
ofver

Sotens Tärallaxis
s

i anledning af Obfer*

vathner , fom bftfvit gjord*
t
ofver Ve-

neris gäng genom Solen, Ar 1769*

Af
AND. JOH # LEXELL,

Åftrorw Prof och Ledamot af Kcjferl. AcacL i Petersb.

^edan de af framledne Abbé Chappe anltål*

de Öbfcrvationcr ofver Veneris gång ge-

nom
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nom Solen, å. 3 Jun. 1769, nyligen blifvit all-

mänheten mcddelte , har deras beräknande blif-

vit af få mycket ftorre vigt, fom defla Ob-
fervationers jåmforelfe med de vid HudfonS
Bay, i Cajaneburg , Wardhus och Kola an-

ftålde $ gifver det fåkrafte utflag ofver den be-

kanta frågan, om råtta ftorleken af Solens Pa-

rallaxis. De flutfatfer , fom jag, af en fädan

jåmforelfe, haft anledning at leda, utbeder jag

mig, at for Kongl. SvenÖca Vctenlkaps Acade-
mien nu kärteligen få upgifva.

§. i-. Til defto ftorre uplysning i detta

ämne , år forft nödigt , at i kårthet foreftålla

Methoden , fom jag vid defla Obfervationers

beräknande , mig utvalt at följa* Låt altfä

fig. i* Tab, VII. VMV foreftålla Veneris or-

bita, © Solens ftålle, hvilket hår kan anfes fom
orörligt, då man endaft har affeende på Vene-
ris relativa rorelfe i orbitanj 0M minlb afftån-

det imellan Solens och Venens medel-pun£fcer$

A Veneris ftålle i defs orbita , da en antingen

yttre eller inre contachis, vid defs intrade i So-

len, ifrån jordens centrum betraktad, fynes fke,

famt B et dylikt ftålle for defs utträde utur

Solen. For de yttre conta&us finnes altfå QA
eller ©B lika med fumman af Solens och -Ve-
neris halfva Diametrar % men for de inre år ©A
eller ©fi lika med fldllnaden imellan famma
halfva Diametrar. Om nu Solens halfva Dia-
meter antages vara 947 fec. och Veneris halfva

Diameter 19 fec. få år for de yttre contafibtis

Q)A eller Q)Bzzs>j6 fec. men for de inre—918,
lamt om vidare Veneris Geocentrifka Latitu-

de
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de fåttes— ro min* 13,4 fec. och fåiedes medel-
punélernes minfta afftänd 606 ^ 7 fec. få finnes

hårat fä val halfva chordan AM , och tiden

fom Venus använder at genomlöpa den fammaj
fom vinkeln AQM

9 nämligen for de yttre con-
tachis år AM~y6± 9 fl tec. tiden for AM~ 3

tim. ii min. 8 fec. vinkelen A0M—*fi gr. 33
min. fS fec. 5 men for de inre conta&us fin-

nes AMzzfåZ
5 94 fec. tiden for ^M=i tim.

fz. min. 14 fec. och vink. AQM r= 4g. gr.

37 min. 5f fec.
,

§. 2. Om nu yttermera V eller F betyder

Veneris ftålle i defs orbita, dä ifrån något Hål-

le pä Jordklotet , en antingen yttre eller inre

contaftus vid in-ellcr utgången blifvit obferve-

radj få år rydeligt, at om Qa och ©£ affåttas

lika med Q)A och ©B, måfte Va och V b fore*

ftålla Parallax-vcrkningarne for den ort uti lini-

crnas VQ och /^© Dire£tion> hvilka, då de blif-

va fundne* det endaft kommer an på, at fokå

de motfvarande effecter i fjelfva orbitans dire-

éfcion, nämligen VA och V B. Vil man härvid

nöja fig med et approximeradt varde
5 få kan i

det närmade antagas VA=iVa. Cofec. AQ)M
,

men for at få et med fanningén närmare in-

ftåniniande varde, kan uti expreffionen pä Pa-
rallax-effe&efi Va, Solens Parallax fattas g jfec.
och utaf det varde fom då finnes på VQzzQA
•¥Vä, vinkelen VQM lokas; hvarigenom vinkelen
V®A detefmineras 5 fä vål fom alla vinklarna

.uti triangeln VaA, hvaraf finnes VA=V*> ^£M.
Sin. VAä

for hviiken expreffion man ock utan mårkeligt

feL
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fel, kan nyttja denna, VA— Va. Cofec. VAa^c-
medan vinkeln VaA, i alla händelfer, foga fkiljet

ifrån en rått. Skulle Parailaxen antagas en halt
fecund ftorre eller mindre, få undergår vinkeln
VAa dåraf foga förändring , och fåledes blifyer
åfven den ändring, fom uti värdet på VA dår-
af åftadkommes, aldeles omårkelig.

§. 3. Som det hårtils blifvit antaget, at
de upgifne vården på QA eller ©5 ägarin ful-
la riktighet, få år ock nödigt at undcrfoka,
h vad förändring linien VM flkulle lida af de fmå
fåtteffer, fom torde behöfvas , få val vid ©^f
fom ©Af. Til den andan, låt i Fig. 2. forft
QV blifva oföränderlig", men QM få en liten
tilokning * om då ur V fåfom medelpunft be-
fkrifves en -cirkel-boge GT, och Sm drakes paral-
leit med ©3/, få at ita år lika med det rätta
minfta afltåndet imellan Solens och Veneris
centra, famt, då ©/> dragés parallel med VM

,
Sp den lilla tilokning fom QM betarfvar, fa år
i triangeln S®p, pQzzMm ~Sp. Tang. QVM,
hvilket altfå utmärker forminftningen på VM.
Om vidare QM antages oföränderlig , men V®
fupponeras undfå en förökning Sp, få Sr, då Sm
dragés parallel med Q)M, och ©i fammanbindas

f

MmzzQS—pS.Scc.QVM; altfå når bagge def-
fa corre&ioner tilhopa tagas, finnes forändrin-

gen på VM—pS. Sec. eVM—pS. Tang.©F2l/#

4. Då nu Solens homontal Parallax kal-
las 7f, och Parallax-effeden efter linien © ^
fåttes—tf, 7V, famt vidare poneras Sp ~y , och/

P när
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når de yttre contaftus betraktas, Sp=x^^ men fot

de inre — v, fa upkomma håraf pä J^Af föl-

jande värden for de yttre contaftus : /^M
s=7<54,f2+ö5 Tc. Sin. jftr^« Cofec. VJa—y. Tang.

© VM <$*fiu? Sec. Q)VM. Fordeinre conuftus: VM
^688594-^05 Tc> Sin. VaÄ% Cofec. VAa — y. Tang.

QVM-+-V. Sec. Q)VMé Om nu åndtcligen tiden,

fom Venus använder at befkrifva VM , kallas if,

få år for de yttre contaéhis T— 3 Tim. 11 m.
8 fec. m~ if # 7i\ Sin. Cofec. VAa~\^, yé

Tang Q)VM~^ Sec. 0W, Och for de inre

Tcz: z Tim. min. 14 fe c. 4- 1 f . TV, Sin*

Ftf^. Cofec. VAa—if> y. Tang, ©FM-4- 1 f

.

Sec. ©Wf.
§. f ; Pa de nu anförde grunder , har jag

uträknat Obfcrvationerne for Hudfons Bay >

Galifornicn, Cajaneburg, Wardhus och Kola,
famt därigenom funnit nedanftaénde värden på
2~, Ii vilka, for ftorre redighet fkul , få blifvit

beteknade , at I fvarar emot tiden efter VM
for cn yttre contaéhis vid Veneris intrade i So-

len, T emot en dylik tid for den inre Cöata&us
vid inträdet, T" emot tiden for en inre con*

taéhis vid utträdet , lamt åndteligen T** emot
tiden for den yttre och lifta dontaclus.

For Prinfcns af Wallis Fåfte vid Hudfons Bay.

T =3.11. 8 -+-26^74. Er—
T7 ö ;z> fa. i4~Mp,f 51. 7f— i2,8p6.y-4-ip,78o.

T'' m.fz. 14— 4*83 r. 7?— j^,i6i.y^o,^ft*«"*

jT^j.n* 8— 6>öj6.Tc~~ 1 jt >P76.y4-lp 3
rp4.^
For



For Fåftet S. Jofeph i Californicn.

T" = z. fi- 1
4-*-- I,f8z.71r— i^i86.y-hTp,p7i. *

r"=£. 52. 14—34,017.2*— i 3,f88^10,139. *

For Cajaneburg.

5P =2. fi. i4^47>574.2>--i2,7t t.y-+-rp,d6z. »

T" = 3.11. 8 4- 3 z> 184.^— i^öi^y-t-i 8,978.^

For Wardhus.

T ==z. 52, i4^46>oc6.7V— 12,717^19,671. %

T* == 2. fl* 14H-3I5803. Tr—i 2,871. y-+-i£,75f. v

^ = 3. 1 1> 8+zp,8p5,£^— x 1,646. y-+-i 8,990.^

For Kola*

T =i. 51.144-46,103.5^— ii,7ié.y 4- ip^7 r. 0

T" to 1. f 1.14^-3 i 5
8po. TV— I2,8?52.y-i~i9

57f 8. »

§. 6. Då de nu fundne vården på T til

hvarandra adderas, bora de dåraf upkommandc
fummor fattas lika med tids-fikilnaderne imellaa

Obfervationerne > hvaraf följande sequationei*

hårflyta.

For Hudfons Öay. #

I. 4 10,49g. Tc — 1^64.9. y 4* 38 52öt é

II. f 6 =± 14,710. Tc ~ 2(?,if7 é y 4- 39, goö. ?

III. 16 ± 11,743. ^— ^4?P34* y 4* XP5O07.

H- 10,010. P

IV. 34 St i3,47f. Tc — ^4,872. y 4- 19,194. ^
19,780. v

P z For

(*) Får jRudfons Bay har jag endaft nyttjat de af

Herr Dumond obferverade raomeutcr*

•
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For Californien.

V
.
—4Zf= —3 1,43 f • 2ä>7747~Ho,2 io.y

For Cajaneburg.

* VL^foo=7p,7f8.rr-24
? 337.y-+-i 8?

pi
78. ^

-+-IP5662. p

For Wardhus.
' VIL 5 37 = 77>8op. Tr— 2f5fp8.y^3p 5437, r.

VIII. 491 ==7f 5poi.7r—',14,373.7 + i8,ppo.^

Hh ip^72. v

For Kola.

IX. f16—79,093. TV— ?-5,ff8.y -4- "39,4*9. *

§. 7. Håraf finnas följande vården på

I. r—— 0,170-4-0,868.^4-1,617.^

v. II.m — 1,141-+ o,p4f.rr-i-i,52i. v

III. r—— 1,043-4-0,871.^-^0,763.^+0,803. ¥

IV. r=— 1,367 ^0,944. ^~o,772./£-f-o,7pj\r

V. r= -4- 1 f,874— i , im . Tc+ 1 ,4Pg v

VI r- —20,^4^3,177.^-^0,779 ^-^0,808^

VIL r—— 10,978-+- 3,040. 71-4-1, 541 .
v

VIII.r=— 10,145--+-3,1 14. ^+0,779.^4-0,807.*
IX.r=— 2.o,f56-f-3.opi.rr-f-i,54i. v

§ é 8. Då defia vården fig imellan jämfö-

ras, finnas dåraf de vården på Tc , h vilka jag i

följande Tabell innefattat.] Af jåmforelife i-

mellan

- h och V. Tc=j,jif~0,749^—0—0,0i6(/M-0
II. V. =8,3 fö -4-0,00

1
(^—v)—o,oo 1 (A6-*-*)

III. V. =8, 1 1 i~~o,3fo(>— j>)—0,0

1

6(p+v)

IV. V. =8,000—o, 34i(/^-~ ^ — 0,0 16(^-4- v)

I. och VI.
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I. och VI. r^=8,4f 8-4-0,34 1 (^—^H-OjOoöf^^)
IL VI. =17,891—

o

33io(^—^)— 0,014(^-4-1^),

III. VI # =8,I0P—

O

5
0O2(/t- 0,OOj(^-W')

IV. VL =8,zio+o,ooz(^—p)—o^oof(^v)
V. VI. =8,115—0,164(^—0—0,009(^+0
I. VII. —9rf%o+0)7Z6(f*~-v)+o,ö\7(p+v)
Il # VII. =8,991 +-o,oof(j^—O—o,oof0^«h)
IIL VII. =9,i9f +o,346(^--0+o,oo6(^+0
IV. VII. =9,3f6+o,36z(p—0+o 5oo6(^+0
V* VII. =8,669 +o,oof(^— ö~o,cof(fc-4-y)
I. VIIL =8,894+0,

3

66(.f* -0+0,008(^+1/)
IT. VIIL =8,301—0,344(^—0—0,01 f(ft+0
III. VIIL =8,5 zo—0,00 3(^_0--o,oof(^+^
IV. VIIL ^S,6r3+ö,ooi(p— V\—o,oc4(f&+i,y
V. VIIL =8,3^8—0,170(^—0—0,010(^+0
I. och IX. =9,170+6,736 (/tt—y)+o,o 1 8(jtt+0

IL IX. =8,f8i+o,oof(^_0—

0

5OOf(jtt+O
IIL IX. =8,794+0,338(^^0+0,006(^+0
IV. IX. =8,938+0,35- 3(^_„)-,-0,006(^+0
V* IX. =8,468 +o,oof(f*~v)—0,005(^+0

9. Då af deffa vårdenhet medium tages,

blifver Tc — 8,f f9 +0,048:^—0~^?oo 3(i^+0
och emedan i denna aequation Coéfficienterne

tor —O och
i

tt+v Stö få ganfka fmå, och

man med fåkerhet vet, at qvantiteten fi~v ej

kan gå ofver en feennd > fä kan utan mårke-
ligt fel antagas Tctzftrffp fecunder. Likväl , for

at blifva ån viffare, kunna, af seqmtionerne for

Hudfons Bay, värden pl At— v och ^+v fokas,

> hvilka befinnas vara;
*
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fi^yzz—

i

5 f 12— 1,1 j*8. y
f*—vzz— 1,3004-05084. Tc— 0,03847

Om altfå defla vården infattas i asquatiorien for

TV, blifver 1^3,4.924-0,008. Tir— o,oo6« el-

ler r^rs8,fÄo—0,006. hvareft* om man fät-

ter jtrtf, finnes Tr=8,f ä fec. h vilket varde åt-

xninlione ej mer, än en femtedels fecund , lärer

tunna fkilja ifrån famiingen«

§. jo. Til at nu finna värdet på få låt

ofs foril addera defs fyra fifta vården , §. 7 y

och dåraf taga et medium, hvarigenom upkom-
mht y — 2.0,^5+ 5,131* TV+ 0,78 x ( )
- -c,3 v2 ^—*), och om i denna ^quation det

nyfs tundne värdet for 7r fubftitueras , jf—6,120
+"0,781 (/^+^j— o.,?'pz(^

—

v). Emedan altfä

P T^fiÖ —o, f <5 3—0,0 1 8.7 ,fi n nesyzz6 %4 3 f+o,7P*.

(p+"). Utaf sequarionc-n fo| fåftet S:t Jofeph

erhålics J>zs5 5 149 +0,77 och ändteligen

genom et medium taget af a^ationerne for

Hudfons Bay, y~5, f40+0,784 (^+0- $ålede*i

om et medium tage.s' af alla deffa fre determi-

nationer, blifver yzz6rf7T +0,782 {p+v)
; eme-

dan nu (^+j)=~ 8>3f 1 ^i,ij6.yi kunna defla

sequationer i det nårrnafre up.yli^s, då det fat-

tas /^+f~o och y— 6i fec, hvaraf finnes f

r^—o,So och fåledes ft—— 0,40, famt f^+0,40.
Håraf år nu tydeligt , at om man antager, det

Solens diameter ingen råt t elfe behnfver , min*

Ha afftändet imellan Solens och Veneris cen-

tra bor okas med 6 \ fec. h^ilket altfå blifver

613, 1 fec famt at Veneris diameter bor min-

ftas på f fec. och faledcs antagas f7, 2, fec

KviF
*+** £ i
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hvilket varde nog tyckes in flamma med Mh
crometer Obfervationerna ofver famma Diame-
ters mätt.

§. 11. Sedan få val Solens Parallax , fom
Solens och Veneris Diametrar famt minfta af*

ftandet imellan deras medelpun&er blifvit faft*

ftåldte
5

år lått at finna tiden, dä for Prinfens

af Wallis Fåfte famt Fåftet S:t Jofeph, Venus
var vid fitt minfta afftånd frän Solen , af hvil-

ken tid , dä den jåmforcs med dylika for några
bekanta orter , den råtta Geographifka Lon-
gituden for ofvannåmnde Fåften kan utrönas.

For den förra orten finnes genom et medium
af alla Obfervationcrnes flut, denna tid inträf-

fa kl. 4. 10 min, jz fec. men for Fåftet S:t

Jofeph, kl* 3. 8 min. 43 fec, Af Herr Ma-
SKelynes Obfervation ofver den inre contaclus,

finnes famma tid i Greenwich infallit kl. 10.

27 min. 24 fec. och af Herr Wargentin*
Obfervation på fimma inre contaft > vifas, at

denna tid i Stockholm inträffat kl. 10. 36 min*.

4f fec. hvaraf finnes Meridian - fkilnaden imel-

lan Grecnnich och Prins Wallis Fåfte, 6 tim. 16
min. fl fec. famt imellan Greenwich och Få*
ftet S:t Jofeph , 7 tim. 18 mii% 41 fec. Lika*
ledes blifver Meridian-fkilnaden imellan Stock*
holm och Prins Wallis-fort, 7 tim # 2.9. min*
12 fec. och Fåftet S:t Jofeph, 8 tim- 31 min/
1 fec. Om altfå Meridian- fkilnaden imellan

Greenwich och Paris an ta ges, fom vanligt år,
men imellan Paris och Stockholm fåttes vaj-a

1 tim. 2. min. fö fec, få blifver genom et

medium, längden for Prins Wallis Fåfte från

Paris , $ tim, 2.6 min* iz fec. och for S;t Jo-
P 4 feph
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feph, 7 tim. 28 min. 1 fec. And tel igen (kon-

jes ock båraf, at tiden dä Venus var i fin råt-

ta conjunftion med Solen, inträffat i Paris kl.

io # 13 min. 48 fec. och at fäledes rått^lfen^

fom Venens Longitude behofvcr, ftiger til vid

pafs 16 fecunder.

§ iz. Til flut vil jag har bifoga några
anmärkningar , hvilka torde blifva tjenlige at

uplyfa det föregående, famt urfk il ja, med livad

trygghet man kan bygga pä de fundne flutfatfer.

Hvad altfå 1:0 angår det fundne värdet pä So-
lens Parallaxis, lår det famma kunna an fes for

få mycket paliteligare, fom det, af Latitudens
corre&ion, foga någon förändring lider, fä at

,

om man ock ville antaga y=o
y blefve Paral-

laxen 8. fö fec, och fäledes fec. ftorrc ån
jag hår framman fö re funnit. Det år ätminfto-

ne vifst , at i fall något tvifvelsmäl otver råt-

ta vårdet på Parallaxen, ån ofrigt blifver, det

aldeles icke kan.upkomma af något fel eller af

•öpålitelighet i Methodcn fom blifvit nyttjad 5

utan endaft af den ofåkerhet , fom åttoljer fjelF-

ya Obfervationerna , hvilka kunna vara mer el-

ler mindre felaktiga. Åt jag, jämte de i Ward-
fcus och Cajaneburg anftåidc Obfervationer

,

nyttjat dem Herr Prof. Rumovsky i Kola
gjordtj då likväl han fjeif måft vidgå, at han

ej om de obfervende Momentet varit nog få-

Iter, gor det fundne varder pä Parallaxen alde-

les icke tvifvelaktigtj ty om ock delfa Obfer-

vationer utedu tas, befinnes % dä man af de ofrige

i § 8. fundne vården pä Tc tager et medium ,

et fädant vårde på Parallaxen, hvars fkillnad i-

frän det forr fundne år aldeles omårkelig. De
i Ca-
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i Cajaneburg och Wardhus anftälde Ohferva-

tionerne gifva val på Parallaxen mycket fk ii jäk-

tiga vården > men det lår dock blifva (vårt at

fåga, h vilka fortjena det måfta fortroendet. I

hvilket affeende Herr De la Lande tyckes

for mycket gynnat War.dhufer Obfervationer-

na , då han trodt (ig mera kunna lita pä den

Parallax han, af delfas jåmforelfe med de vid

Hudfons Bay och Californien anftälda, hånledt ,

ån på den, fom af de Cajaneburgilka {kulle föl-

ja. For Sfrigt år for mig obegripeligt , huru
han af jåmforelfe imellan Wardhufer Observa-
tionerna och de i Fåftet S:t Jofeph anftålde

,

kunnat finna Parallaxcn 8,pj då likväl i § 8.

jåmfovclferna imellan V och VII, famt imellan

V och VUl% tydeligen vila, at Parallaxen i för-

ra fallet finnes allenaft 8^67 fec. och 1 det fe-

nare, 8,46 fec.

§. 13. Det vlrde på Solens Parallax, fom
jag hår ofvanfore utrönt, tyckes val altfä, om
ej aldeles med fanningen inftåmma , dock ej

mer ån hogft 1 eller 3 tiondedels fecunder däri-

från kunna (kilja, få at man ofelbart lår få an-

taga, at Parallaxen innehålles inom deffa grånt-

for, 8,5 och 8,7 fecunder. For at i detta åmne
forfkaffa fig ftorre och noggrannare vifshet

,

bora de vid Hudfons Bay och i Californien

gjorde Obfervationer , jämföras med de ofriga

i Europa på fädana orter anftålda, hvarcft man
allenaft kunnat obfervera Veneris in-eller ut-

gång ur Solen, men icke bågge delarne, hvil-

ken jåmforelfe nu med få mycket ftorre trygg-
het kan foretagas , fom de fundne Longituder
for Prinfens af Wallis Fåfte och Fåftet S:t
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Jofeph, icke komma at undergå mårkelig ån^

dring , om ock Parallaxen liter borde andras.

Mitt ändamål år nu icke
y

at anftålla en fådan
jamforelfe,. hvilken jag til en annan lågenhet
torde tå.fpara: jag bor allenaft nåmna, at den
af Åbbé Chappe gjorda Obfervation på den
inre contaébus vid Veneris Emerfion , jämförd
med den fom Prof» Lowits i Gurjef ofver

fanima contaéfc anftält , gifver Solens Parallax

r:8,f4 lec
9 då nämligen antages, at Meridian*

{kilnaden imelian Gurjef och Paris år 3 tim.

ig min. 40 fec. Emedan nu i den azquation ,

bvarigenom Tc determineras , defs cöefficient

år 75), borde, i fall Parallaxen verkeligen vo-
re p fec, alla felen > fom få val i bagge Qbfer-
vationerna , fom i Meridian- (kilnadenjblifvit bc*

gångnc j ftiga til f6 fec # hvilket foga fynes

troligt 5 om; man ock ville medgifva, at alla

deffa fel fkulle fammanftåmma, at minfka Pa-
rallaxen. Likaledes, då forenåmde Abbé Chap*
fes Obfervation jåmfores med den Prof. Lo*
wits anftålt ofver den yttre contaétus 5 finnes

parallaxen 8,39 fec, och borde altfå, då den
antages 9 fec, felen ftiga til 4f fec. hvilket år

ån mindre troligt ; emedan i min tanka denna
fenare Prof. Lowits Obfervation fynes pålite*

ligare ån den förre, och af honom fjelf dårfore'

blifvit erkänd.

§. 14. Den roårkeliga ficilnad, fom fig vid

Obfervatlonerne foreter ,
gifver nog tydeligen

vid handen 5 ät foga hopp lår vara, at få noga,
fom Halley förmodade

5
kunna utfåtta råtta

värdet på Solens Parallax. Det hogfta vifshe*

ten i detta mål lårcr kunna bringas ,
år, at jåm-

t "fora
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fora et tilrackcligt antal Europeifke Obferva-

tioner med de ofta nåmde Americanfice , och
af de fundne vården på Parallaxen taga et me-
dium , dä. formodeligen ovifsheten ej torde kun-

ria ofverftiga en tiondedels fecund, hvilken nog-
granhet for Aftronomifka och Geographilka be-

hof fynes gora tilfylleft.
|

if. 11:0, Hvad värdet på Latitudens

corréftion beträffar , få fkonjes af § 9 , at det

(amma ej kan faftftållas , utan at förut noga
hafva funnit värdet på Solens diameter. I fall

altfå famma diameter om några fecunder min-
fkas borde , blefve ock Latitudens corre&ion
därigenom mindre , hvilket närmare ftulle in-

ilåmma med de vården man funnit på Solens

och Veneris medelpunfters minfta afMnd, af o-

medelbarligen dårofver anftålde Obfervationer,

om fcvilka dock å andra Cdan torde få påmin-
nas, at de åtminftone ej mer ån på 2 eller

§

iec* kunna anfes for aldeles fåkra* Det ar altfå

mödan vårdt, at efterfe, hvad ändring Latitu-

dens corre&ion undergår af förändringen på So-

lens diameter: och emedan man funnit yzz6£$jf

+0,781(^+0» ^ år klart , at om for ft anta-

ges (i+y^ö ; blifver 6 f fec. vid pafs, men
om federmera fåttes j~o, finnes — 8 fec,

ungefärligen, hvilken minfkning på Solens dia-»

meter fyfies naftan for ftor> altfå lår utan mår-
keligt fel kunna fattas y—$ fec. , hvilket gljfc

ver ^+^—4,2.82, famt ^—^—0,677,
§. 18. 111:0. Så val af de ceqvationcr, fom

i § 8 förekomma, fom af Obfervationer, kan

inhämtas
> at Veneris diameter Urey vara oågo$

min-
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mindre ån f8 fec. eller i det nårmaftc fT*f fec.

Ty at bringa de ofvan anförde sequationer til mera
ofverensftåmmelfe fins imellan

5 år otvifvelakti*

gen nödigt, at värdet på v blifver nekadt*

Drogsmålet imellan Veneris yttre och inre con-
taft ar ock märkeligen mindre obferveradt, ån
det borde vara , i fall Veneris diameter vore

f 8 fec, och om det for afgjordt bor anfes , at
Solens Diameter verkeligen tol någon minde-

ning, borde detta drogsmål af famma grund än-

nu blifva något ftorre.

FÖRSÖKT SÄTT

Bygga Hus af Koppar * Slagg t

Upgifvet af

CARL HALLDIN,
Vice Notarius i Kongl. Bergs-Collegio.

Omtankan at befpara flcogarne , fom vid

Bergsrorelfen gifva Riket en fåker af-

komft , har bragt flere , at for Allmänheten

upgifva medel, huru omkollnadcrne vid Sten-

hus-Byggnader kunna lindras , få val igenom
åmnens beredande for godt kop , fom igenom
utvidgande af konften , at med mojeligaftc

fparfamhet vinna ändamålet. Jag hoppas , at

det byggnads-fått jag nu vill befkrifva , (kal

å Bergslags Orter , dar fådane åmnen åro at

tilgå, kunna verk ftållas med minfta koftnaden,

och at fädana Hus, jåmte alla de fordelar, fom
Sten*
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Stenhus i allmänhet aga, fkola vara mera frie

for fuktighet, och fåledes hålfofammare. Den
vid Sulu-bruk fallande Slagg kan nyttjas til

Hus-byggnad. Ju gamlare den kan fås, defto

tätare och båttre år den, hvilket hårrorer dår-

af, at den gemenligen innehåller mera jårnbin-

da, hvarigenom han ej år få fpréd och glafig «,

fom den Slagg , hvilken, vid en i fenare tider

förbättrad fmåltnings procefiT, faller. Slaggen
nyttjas pä tre lått til Hus-byggnad.

1:0. Då dåraf ftopas Hus, fom fter fålun-

da : fedan man imellan upftåldte Bråder , fom
determinera Murens tjocklek , fyllt med Kalk-
bruk, lågges Slaggen, fonderftott til Klaper-

ftens ftorlck , dåruti, och ftampas hårdt famman
uti bruket. Når det år torkadt , tagas Brå-

dcrne ifrån , och då år Muren färdig at rap-

pas. På detta fått år , af framledne Herr
Bergs-Rådet och Riddaren von Swab, en Vakt-
ftuga upford vid ftora Kopparberget, fålom for-

fok, famt defs befkrifning dårom til K. Veten-
fkaps Academien af honom ingifven, år 1761.

2:0, At på vanlig Gråftens fot, fom nyttjas

til Stenhus, med grofva Slagg- koffbr, fom låg-

gas i bruk, draga up Mur efter fnore, dåden
ena fidan af koflan putfas , få at Muren må
i råt linea updragas* Man lagar , få mycket
mojeligt år, at få hvar ften med forband bun-
den, famt tilfer , at Kalk-bruket val upfyller

de (krofligheter , fom kofforne å fin yta ofver

alt aga* Sedan de ftorre koflbrne åro lagde få

tått in til hvarandra , fom fig gora låter , på
det de med fina taggar kunna fåfta hvarannan,

brukas mindre Slagg at ilicka imellan, eller
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ät örälå med, fom man fåger, på det hVarje kof-
fa må ligga faft och ftadigt ; kan man fa kof-
for af deil ftorlek , at de gå tvärt igenom ert

Mur, få blir förbindningen ftarkaft, til ftyrka
for Muren.

Af Herr Markfcheidern Geisléä år i Fahlu
Stad forfta forfoket gjord t med et Hus af det
flagét, en våning högt: och fedan tnan erfarit ,

tncd livad lindrig koftnad detta byggnads-fått
kunde verkftållas, har jag efterfinnat, om nian

icke tnedelft någon förbättring (kulle ån mera
kunna forfåkra lig om murade Slagg-Hus bygg*
nåders ftyrka och beftänd , med merä> fött For*

dms til tjenlige Vånings-rum, i hvilken affigt

jag forfokt at mura Hus med Koppar * flagg

och eft liten del Mur-Tegel , hvilket år det

tredje fåttet at nyttja Slaggen til Stenhus.

Det flcer fålunda: fedan göd grundval år

lagd
5
och Gråfleiis fot ofver jorden Updrägen*

tager man godt och vålbråndt Miir-Tegel, dår*

med man bekläder yttra fidan af Hufet pä det

fått, at enar man börjat å ftenfoten ftålla tvä

& tre Tegelftfcnat på kant, låter man den tred^

je eller fjerde lägga långs in, eller til hela fm
långd

3
fom år § aln* in uti Muren. Når Teg*

let nu år efter fnoret upftåldt, ét hvatf om*
kring Hufet, och lajgdt uti bruk, muras däri*

mellan med Slagg at inra fidati > til en alns

tjocklek, eller fa bredt mail åftundar, på fått

,

fom forr år fagdt , då man allenäft behofver på
den inra fidan jåmnka Slaggen , få at Muren
kan hållas jämn : vidare fört fa res med bekläd-*

ning af Tegel utan ti) , hvarftals, och man ta*

ger i akt , at igenom forband både Teglet och
Slag*
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Slaggen Val inmuras. Af vanligt Tegel åtgå

hårtil allenaft ellofva ftenar pä en qvadrat-aln.

Dorr-och Fenfter-karmar infattas på fin*

ftålleiij och forfes med Tegel -hvalf, emedan
Slaggen icke utan for mycken moda kan bru-

kas til hvalf.

For 5 år fedan började jag > at pä dettä

fått i Fahlu Stad bygga et Hus , en våning

högt* och når jag fann förhållandet gynna for-

foket j murade jag, året därpå, et Hus om två

våningar, och tviflar jag icke, det mail ju kan
håraf bygga Hus til flefa våningars hogd , om
få tarfvas.

Igenom fådan Hufets bcklådning med
Mur^-Tegel, vinnes lätthet i fjeifva arbetet, be*

ftåendc ditut i ^ at en Murare fortare kan drifc

va arbetet* dä han får med Tegel belägga e*

na fidan af Muren ^ och har faledes enda il en
fida ,

hvarpä han behofver putfa och inlägga

koflorne efter fhofe och lod. Hvad kofinaden

angår, i jåmforelie emot obeklådda Slagg-Hus,
få kan man ej mycket råk na pä den lilla Te-
gel åtgång, fom fördras til beklädningen> eme*
dan den kan an fes vara betalt med hvad fom
befpares därigenom , at til den beklädda Mu-
rens rappning utantil, ej tarfvas mer ån Vanlig

Tegelhus-rappning. Däremot bara Slaggen dra-

ger mera och nåftan dubbelt fä mycket brak
,

til ät* vid Hufets afrappande
$ igenfylla alla

de ojämnheter, fom på en fådan Mur förekom-
ma. Defsutom kunde, dä man åger vål gode
Tegel, all rappning utantil befparas, och iMU
let Muren endaft fhykas i fogorna jåmn och
putfas.

In*
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Innantil åter, dar man ej fruktar, at Mu-
ren at vatten fkall fkadas, kan man til rappning
nyttja en god del blä-lera , om man vill hus-

hålla med Kalken , hvilket , tillika med den tor-

mon, at kunna drifva arbetet fort, ej kan an-

nat ån anfenligen lindra Byggnads - koftnaden
for Hus-Ägaren»

Slaggen forenar och binder fig ganfka härd t

med Kalken , få at, vid anftåldt prof, fvårare

varit at hugga en opning pä en fädan Mur, ån

på Tegel Mur.
Vid forekommande eldsvåda, tror jag, at

Slagg-Hus fkola aga formon for Tegel-Hus , i

anfeendé dårtil , at Slaggen > fom år en urbrånd
Materia, ej tager til fig fä hettan, fom Teg-
let: man bor fäledes ej befara, at utaf hettans

verkningar, Slaggen fkal utvidga fig och Mu-
ren därigenom råmna. Slagg- Hufen aga ock
den formon, at de ej, fom Tegel- Hus, behof-

va lång tid at torka , innan någon vågar fig

flytta in, utan få fnart Kalk-bruket hinner tor-

ka, ar Muren torr, och dä kan Hufet , åtmin-

ftone når det et år ftått , utan fara for fuk-

tighet eller imme af våggarne , bebos; ty Slag-

gen fuger ej til fig fuktighet, fåfom Teglet;
hvilket ofta behåller fuktigheten i flereår, får-

deles, om Teglet år tilverkadt med Saltfjo vat-

ten.

Den olågenhet man befarat af Slagg, nyt-

tjad til Vånings-rum, nämligen, at vid förän-

dringar af väderlek, Slaggen, fom år en glas-

anig Materia
, ej (kulle kunna hindra luftens

verkningar inne i rummen, medelft fuktighet

på Murarne, fåfom man fer på Fenfter-glasy
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vifar fig ej heller på Slagg-Hus : atminftonc har

jag ^ fom forft bebodt fädana Slagg-Hus i 5 ån,

icke formårkt om vintertiden någon froft eller

rim på Murarne, tom man på TegelIlens-Mu-
rar nog får erfara.

Til Mur - bruket nyttjas Kalk och grof

Sand, och bor ingen Lera tagas, dar man äger

nog tilgång på Kalk, men eljeft kan, i fynner-

het til Uthus-byggnader, en god del Lera ock
brukas, hällt blå- lera, emedan Teglet utantil

friar Muren fran vatten*

Til grund kan Slagg med mycken fordel

nyttjas, emedan han har den egenfkap, at han
fammtnanpackad fjelf hvålfver fig , fom man
kan fe i gamla Slagg-varp, dar man kan alde-

les gråfva fig gängar under tak* Det verkftål-

les falanda : fedan grafven til hufets grund år

opnad i i 3 alnar, eller få djupt, at kålen ej

kan rubba jordmonen ,
fylles grafven nåftan

full med mindre flagg, fom år jåmnt fonderftott,

hvrfrunder den med Jårn-knofter vål famman-
packas , och federmera muras derå gråftens-

foteru

At i mojeligåfte måtto gora fig Slaggen
til riytta , och derigenon) fpara Teglet , kan
åfven, vid Tak-liftens murande, Slaggen nyttjas

innantiU då man allenaft betjenar fig af Tegel
et hvarf ytterft på liften. Vid Koks-och Brygg-
hus Murars famt S pilars murande, kan man til

ftor och betydande del åfven nyttja Slagg.

Hvad hår om Koppar- Slaggs nyttjande til

Stenhus-byggnad år anfordt, måfte ock kunna
lampas til andra Slagger, faft ånnu ej få fåkre

ron derpå låra vara gjorde.

Ön-

v
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Önfkeligt vore, om i flere Bergslager dc

"ville gripa lig få an med
o
Slagghus -byggnader,

fom i Fahlun på tvånne år nu fkedt, där man

redan fer up torde ofver fexton fädane Hus. Man

gor lig nog hopp, at hädanefter ingen af nyfs-

nämnde Stads Invånare, fom om denne Bygg-

nads formoner år uplyft, lårer dår anlägga nå-

gon Trähus -byggnad, ehuru Kalk och Sand pä

len orten falla dyre.

At, fåfom med Masugns Slagger ar brukeligt,

gjuta Koppar-Slagg .i Tegel-form , har jag
o
pa

iEiMlUgt fått forfokt, både i fand-och jarnmatt,

men det har aldrig lyckats , utan har Slaggen

under afkylningen uti flere delar fonderfpruc-

kit. Det år ock, efter min tanka , onödigt, at

v ilj a tvinga honom inom någon vi!s fltapnad ,

når han med mindre koftnad kan tagas ur Slagg-

varpen , och på få många fått til Hus-byggnad

göra fullkomligt gagn.

ANMÄRKNING
Vid föregående Afhandling,

Af x

SAMUEL SANDEL,

Kongl. Acad. nu varande Prsefes,

F-amledne Herr Bergs - Rådet och Riddaren

von Swabs, år 1760 vid ftora Kopparbergs

(irufva anftllda forfök med Slag^us - byggna-

der fom befkrifvas i Kongl. Academiem Hand-

lingar för år 17*1 ,
hafVa haft den S°da v

j

cr-
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kan oeh framgång, a t fedan den tiden flere få-,

dane Hus blifvit byggde i Fahlun , få väl fom*

ock i en del andra Bergslags - Orter, hvarvid
formårkts en beromlig omtanka, at utröna bå-
fta forddarne , i anfeendc til Byggnads fåttet.

Slagg-Hus kofta mindre at bygga , an Hus af
Tegelftens-murar : taga forr torka til (ig, vifa

mindre tecken af omfluften i väderlek och års-

tider : måfte, efter alla anledningar at doma
,

blifva åfven få varaktiga 5 befordra Skogs-befpa-
ring for den del af Skog, fom åtgår til Tegel-
bränning: bidraga til forminfkhing af våra fto-

ra Slagg-varp, fom eljeit icke nyttjas til annat,
ån fyllningar pä vågar.

Sålunda fortjena Slagghus - byggnader all

upmunträn, och Herr Halldins At handling
om de dervid nyttjade fårlkildte Byggnads-fått
kommer dem val til pafs

v
fom vilja foretaga få-

dane Byggnader, fårdeles i de Orter, hvaråffc

Slagg-Hus ånnu icke kommit i bruk.
v

Om fordelarne och olåg£nheterne vid hvarje
Byggnads- fått har jag gjort mig underrättad.
Herr Markfcheidern Geisler , fom i Fahlun
for egen rakning låtit upfora ett Slagg- Hus af
en våning, 55 alnar långt, och 19 alnar bredt,
muradt af Slagg-koflor , baddade i Mur-bruk
efter fnore och uti vanlig forbindning, har ny-
ligen anftålt forfok , at utröna forhållandet af
åtgången pä Materiaiier och dagsverken, få val
vid vanliga Stenhus - byggnader af Mur-tegel

,

fom ock Slagg-Hus, både döpte *öbh murade,
famt de fiftnåmnde både' med och utan Tegel-
ftens beklådning : och han har meddelat mig
nedanftående uträkning , hvad en cubi^-ain af

Q. 2 \ hvar-
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Iivarje flags Mur , efter den Ortens Material-

prifer och arbets-loner, kollar* hvarvid märkes,

at til alla deflfa forfok blifvit nyttjadt Mur-bruk
utan Ler-blandning.

j

i Cubic aln vanlig Tegelfens - Mur.
Dal. ora

Kopp. nit

. Tegel y något ftorre, ån vanligt , å 8f Dal.*J

100O5 fö Sten - - 4 24
Kalk, bvit, å % ore fjerdingcn, ftruket

j mål - 2 f jerdingar - - - 16

Bita, til rappning, k lift ring och hvitlim-

ning på 2 qvadrat -alnar, J Dito - - 4
Sand? ^ 1 f Dal. lafict, eller~i Dal tun-

nan, gor 4 ore fjcrdingcn ftruket mål,

3 \ Dito - - - 14

D/7*, "til rappning och kliftring f Dito - z|

Arbets-Jon , vid murning och rappning

med mera, famt lundtlangning - 2

7 - 28*

1 Cubic aln Mur af Slagg genom fåpiing.

Tegel. På ftorre Byggnader, fom ftopas af

1 Slagg, kan man icke undgå Tegelpe-

lare i hornen : och den koftnaden, ut-

räknad och fördelad på Cubic-alnen af

- en medelmåttig Byggnad, utfores til - 6

Katt, - ~ " - _ 3£ fjerdingar - 28
Dito, til rappning och hvitlimning f Dito - 3
Semd, - - 7 Dito - z8

Dito , til rappning - - § Dito - 2

Slagg» ä fö fti 12 ore lafiet 1 lafs - 11

Transp. 2: 14
stdu-
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Transp* z : 14
Ställning , utom den vanliga, med vcrke
och dagsverken , til ftopning af en vå-

nings hus - - - JO

Arbets-lån , • - • 2, 8

i Cubic-aln^ murad af Slagg .

I hornen af murade Slagg-Hus utan

Tegel ftens beklådning fordras g Tegel

på i alns hogd , fom , uträknade och for-

delte pä en medelmåttig byggnad, oka
koftnaden på hvarje Cubic - aln allenaft

med - - - I *

Kalk, ^ - * Zjfe fjcrdingar -

Dito, til rappning med mera, if Dito - 12

Sand, - - 2§ Dito - if§
til rappning med mera, jr4 Dito - 7

•>
- - 1 lafs - 11

Arbets- lån, - - - 2 - 2,4

4 • ^4

t Cubic-aln , murad af Slagg och päyttra
Jidan beklådd med Tegel.

Tegel. Til beklådningen nyttjas 7 (tycken

Tegel långs efter våggen och fyra ftyc-

ken in i muren, alla pä kant, och g5-
ra 1 1 ftycken pä qvadrat alnen , Rimli-
gen pä en fida deraf - 1 1 ften - 30

Kalk, - i; 2-| fjcrdingar - 17
Dito, til rappning med mera', 1 Dito - 8

Transp. 1

;

CL 5
Sand *
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Transp. 1 : 23
Sand, - - - i\ Dito - if
Dito, til rappning, med mera, i£ Dito - f

- - - lafs w p
Arhets46n r *•* - ' * 2-20

/ 4 m—mm

f : 8

Som man icke vid något af defla fårlkildtc

Byggnads-fått gerna kan undgå , at mura hvalf-

ven ofver Dörrar och Fonfter-lufteiy famt fmo-
jen omkring de lenare af Tegel, och den koft-

naden fåledes blifver i det närmade lika vid

den ena och andra {lags Byggnaden, få år i

foregående calcul ingen beräkning dera gjord ,

icke eller på grundläggning och vanliga ftåll-

ningar , med mera : och ehuru man af de an-

ffcåldte forfoken icke kan med fullkomlig fåker-

het igenfinna åtgången af Materialier i ftort

,

hvarvid arbetets vidd fororfakar mera fpillning,

och rappningen i fynnerhet fordras ftarkare , fä

utvifa de dock ett tåmeligen fåkert forhållan-

de imellan hvarje af berörde murnings-fatt , och
at , da man ofvervågar, hvad den på en cubic-

aln utrönta flnllnaden i omkoftnad vil betyda
,

når det galler ftorre Hus-byggnader, Slagghus

kofta nog mindre , ån Hus af Tegelftens-mu-

rar , famt at af Slagg-Hus de åro minft koft-

fame, fom muras af Slagg-koflbr, och rappas

utan och tnnantil, faftån ett i andra Orter olika

forhållande af Material- prifer '
något kan andra

den upgifne uträkningen ofver penninge-utgif-

ten.

Når jag åter, utan affeende på Byggnings-
koftnaden, (kall yttra mina tankar, hvilketdera

t må
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må vid Slagghus - byggnader vara båttre , at ,

bruk-a (löpning , eller murning , få anmårkes ,

hvad det förra af deffa Byggnings - fått angår,

1:0. at (lällningen af Bräder, hvarimeilan {löp-

ningen fkall (ke, och denna Hållningens inrick-

tande til flere alnars lodråt hogd , fororfakar

nog befvår. 2:0. torde det icke få aldeles lyc-

kas, at (lopa Hus af mera, ån en vånings hogd:

åtminllone har ännu ingen vågat det forfoket:

och jag fruktar, at, fom vid (löpning icke nå-

gre fa kallade fortag kunna göras, til bindning

med (kiljemurarne, kunde defla, om Hufet år

högt, fkilja fig ifrån utanmuren, hålft de icke

upd rågas forrån utanmuren fatt fig , och de
tarfva egen fattning , fom uplofer bindningen
derimelian , vandyrk er Byggnaden och vid hor-

nen fororfakar drag i rummen. 5:0. kunde va-

ra tvifvelaktigt , huruvida (löpte mäga hafva

famma beflånd, fom murade Slagg-Hus, i hån-

delfe af eldsvåda ; ty (löpte Slagg-Hufens dyr-
ka bertår i ett af Kalk och Sand beredt, famt
med fmårre eller fonderkrgffad Slagg upfyldt

mur-bruk , fom , ehuru det hårdnar i luften
,

likväl torde mindre (lå emot eld, efterfom Kalk-
bruk vid foga bränning fmular fonder, öch for

den orfaken aldrig brukas i eldflåder.

For murade Slagg -Hus tyckes man altfå

böra hafva mera fortroende , dä nämligen til-

gång år på tjenlig och i itorre (lycken fallan-

de Slagg, och mur-arbetet (kötes med behörig
noggranhet, eller de omftåndigheter dervid i

akt tagas., hvarom* Herr alldin i lin afhand-
ling påmint. Koppar- Slaggen år val til mur-
ning fc>efynnerligen tjenlig* ty han blir, i an*

4 feen-
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fcende til dcfs knotriga och håliga yta, aldeles

famrnanhångande med mur-bruket , och lika-

iom til en kropp , famt Muren foljaktcligen

fafl och ftadig^ men jårn-Slagg , ehuru något
mera glatt och glafig , år likvål ockfå med
god framgång til Hus-byggnad nyttjad.

I murade Slagghus-byggnader af flere vå-

ningar, bor väl i början eller forfta väningen ,

fom har flor fira tryckningen, Ler-blandning i mur-
bruket undvikas ; men högre up , fä val fom
i alla fmårre eller lågre Byggnader, fynes Ler-
blandning i mur-bruket aldeles icke fhida, hvar-

tnedelfl koftnaden vid murade Slagghus-bygg-
nader, emot ftopte Slagg-Hus, fom icke tillå-

ta någon Ler-blandning , blir ånnu lindrigare.

Man har af erfarenheten , at Ut-hus af murad
Slagg och cndaft Ler-bruk , fom flått i någre

år orappade , hafva emot formodan tåmeligen

hårdnat % hvartil Slagg -koflbrnes Jårnhalt kan
vara en orfak , pä famma fått, fom den verkar

i Terra Pouzzolana. Man finner jåmvål , at

Vånd-och Kallroft-Ugnar af murade Slagg-kof-

for med moflagning utanpå hafva , efter tio

års nyttjande, funnits aldeles orubbade och til-

forliteliga.

Det kan altfå icke fela , at ju rätteligen

murade Slagg-Hus , faftån någon Ler-blandning

nyttjas i bruket , mätte blifva beftåndiga , når

man dertilmed genom rappning, fom bor vara fri

frän all Ler-blandning ,
uteftånger fuktigheten*

åfvenfom ock defle Slagg-Hus lära balt uthär-

da eldens våldfamhet.

Den af Herr Halldin tipgifnc förbät-

tring i fåttet, at upfora murade Slagg-Hus me-
dclft
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delft Tegelftensbeklådning på yttra fidan af utan-

muren, kan i den håndelfe komma til nvtta . då i

den ort, dar byggnaden fker, år knapp tilgangoch

dyrt pris på Kalk, emedan deraf
, likmätigt of-

vanftäende uträkning ofver Material - åtgången ,

behofs for 1 cubioaln ^ fjerdingar mindre
,

ån tå murade Slagg- Hus utan Tegeiftens he-

klådning \ men icke fy nes denna beklådning

något hufvudfakcligen bidraga til flyrk an af

Slagg-murar, fom utonidefs äro fa fl a : icke el-

ler til luftens eller fuktighetens uteftangande

mera, ån rappning pä Slagg-muren
, ty rapp-

ningen blir, i anleende til Slaggens bålighet
,

ganfka varaktig, och ofelbart mera be ft and ig ,

ån rappningen på Tegelftenar , hvilka * fåfoni

ftållde på kant > torde i man af g le fare fogor
,

fvårligéh behålla rappningen någon längre tid,

hvarfore Herr Halldin jåmvål forell ag i t , at

beklådda Tegelitens- murar allenaft kunde fog-

ftrykas, dä Kalk-befparingen blir ånnu ftorre.

BERÄTTELSE

Rålle-Flundre och Flundre-Flfkeriet uti

Nordlandet* i Norrige,

Infand af

NICLAS CHRISTIAN FRUS,
Bilköp och Conpftorfat AfTeflbr.

*
.. * #

\

Öfverfatt ifrån Danfka Språket*

De fTa kunna jult icke raknäs for Nordlan-
dens allmänna och hufvudfakeliga Fifke-

Q.S ner
9
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ricr, hvaraf någon ftor utforfel kan åftadkommas;
dock medföra de vackert gagn, dels medelft den
dageliga fommar - koll de lämna til Invånarnes

bord ofver hela landet, dels ock med det de
verkeligen oka Export-varorne , til icke få litet

belopp pä vifla Milen, dar defla Fifkerier med
befled börjat drifvas och med alfvar idkas nå-

ftan hela aret igenom*
Hålle-Flundre (?) - Fiflceriet år gångfe om

Sommar-och Hoftc-tiden , hela landet utfore ,

både vid f j okanten och uti några fjärdar $ men
Fifken handteras ej på annat fått, ån at den
antingen infattas , eller gores til Raf och Råk-
ling , hvarmed tUgår på enahanda vis , fom i

Finn -marken ( ) Bagge flagen brukas at

en hvar i hushållningens den faltade åtes hem-
ma, läfom fpicke-mat , i ftållet for Sill, och
hålles fore at vara delicatare ; den torkade nyt-

tjas måft til mat - forråd på deras refor til Fi-

fkerierna , annars ock til ombyte och vid ärit

dra behof. Defla Hålle-Flundror falla (ig me-
rendels tåtfneligen feta, och fås ftora och fmå
om hvarandra: fomliga kunna fylla en hel tun-

na, fomliga en half \ ja, de aldraftorfte fylla

val

(*) Pleuroneöes Hippogloflus Linn. (**) Huru man
dar brukar bereda Räkling af det fetare köttet pä
HåP.e- Flundrorna, fom fkåres i långa ftrimlor och
vindtorka* , lamt Raf af Fenorna med det omkring
dem fittjande feta köttet, fom likafä på flänger i

luften t < k s, år tilförene korteligen nåmndt i [Set*

Jr ad. Hmdl. 1770. p. 3 1 4 , Skär - flog
(Skaar fl

a eller &kaare»Qveite^ kallas debredare {kur-

ne (tycken af det magra Kottet, fom likaledes luft*

tolkas, ledan djupa ikuror blifvit deruti riftadc.
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vål Z tunnor 5 jag har fjelf flera gånger haft

fädana til at infalta, fom fyllt 1% tunna.

Här kan jag ej obemålt låmna , at Fiflca-

rena undertiden raka pä en fållfam fort af def*

fa Hålle- Flundror , fom tros vara blefven ut-

gammal, emedan en hop fmä Snäckor (*) fit-

tja faft och växa på defs (kinn, likafom på de
gamla Hvalfificarne (*#

) , ehuru likväl mycket
mindres och kalks denna Fifk - fort af gemene
man Troed* Qveite , varandcs dock ej juft få 6f-

vermättan ftor, fom falt mera fet, ja fä, at,, i

Hållet tor kött , den fynes beklädd med idel

fpåck , hvilket har ftark tran - fmak , och kan
derfore icke vål åtas af Allmogen , men hålles

dock til godo af de fattige i Finn - marken.
Når fådana Filkar blifva rätt gamla och for

mycket feta
, plåga de uti varmafte årstiden

viftas i ofverfta vattubrynen, lårandes ej för den
myckna fetman {kull kunna hålla fig nedre på
djupet -

y och har jag fjelf, under en min re fa ,

träffat en få befkaffad Hålle-Flundra , hvilken

lått vardt fångad, men kunde af ingen åtas for

defs obehageliga tran-fmak. Sådane blifva el-

jcft ett byte for Rof-foglar , hälft for den flo-

ra Hafs-Örnen (
###

) , emedan de ej kunna gö-
ra det motftånd, fom andra ftora Hålle-Fiundror,

hvil-

(*) Jag år ovift , om defTa Snäckor åro juft af ena-
handa flag med dem , fom ta^a lig boning på Hval-
fifkarnes {kinn. (**) Flera flag Hvalfifkar finnas

ofta likafom beftrödda med Snäckor, hvilka jag
menar vara af Lepadis fiågten, fårdeles Lepas Dia-
dema Linn. kanike ock Lepas Balanus L. Herr
Ström namngifver Balanas baloenaris Kleinil
(•*) Vultur Albicilla U
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hvilka ofta nödga Örnen, fom for hårdt. flagit

klorna faft, at följa med fig ned i djupet, e-

huru ftarkt han med fina ut ft räckta vingar un-
der jämmerligt late ftretar emot.

Det Sfver hela Landet brukeliga fått, at

fifka Hälle-Flundror, år, at fatta långa Refvar
ifrån Landet, hvartil hår brukas Tag , i Hållet

for -Snören til Torfk-refvarna , och 4 gånger
få flora Krokar, hvarpå til agn fåttes en hel af

den fmarre Grå- Si k (
#

) * Små - Torfk (
#* ),

Lyrblek (***), eller Lyfing (Kolle) (f%
En fadan Ref, fom icke garna år florre,

ån at den beilar af 100 famnars långd och 30
Krokar, ftår ett helt dygn ute, h varefter man
den up tager och med ny agn forfer, famt på
ett annat frätte åter 11 1 tåt ter. Denna kallas

Gängvad (Gängvad) ^ och gores dermed en god
fångli, når detta Fiflfiaget år vid land i nå-

gon många och det val vil lyckas, hvaruti det

ena året år nog olikt det andra. Båft går Fi-

ftet an i de varma Somrar, dä Fifken fom mUl
foker grunden inne vid landet j men i de kal-

lade Somrar finner man af denna Fifken alle-

naft en och annan ute på djupet , dit man då

med berörde redfkap må begifVa fig.

Man brukar åfven Gtt annat fått til at

fånga denna Fifk , håHt vid midfommarstiden ;

ty. ibm han då plågar gå up på grund , och
dar på ljufa fand-hottnen ligga och likafom for-

lufta och fSrfnfka fig i Solflkenet, h vilket räc-

ker

(*) Gaclus virens L. (**) Gadus barbatus L% (***)

Gadus Poliachius L. (f) Gadus Merluecius JU.
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Jcer den tiden få val natten fom dagen, efter

Solen dä ftåndigt går uppe ofver horizonten ,

fårdeles i Lofoden och Vefterålenj få ror man
til fådana ftållen , och paflar få , at man kan

komma åt at flicka til, eller, fom hår fåges ,

pigga Fifken, hvartil brukas en 5 å 4 famnars

lång Stång, på hvilkens anda år fatt en los järn*

pigg med hulling , och dertilmed en ring och

ett tåg deruti. Når Fifken år träffad
, flyter

ftången up, och man låter då Fifken , når han

år flor och fvår at få lifvet af, lopa ut med
tåget och flåpa båten efter fig, intils han biif-

ver få uttröttad , at han beqvåmligen kan up*
tagas i båten. Annars brukar man ock få , i

ftället for ftången, ett tungt blylod med lika-

dan jårn-pigg uti. Med detta mäter man forft

grundet, for at fä veta, huru långt tåget, h var-

vid det år fåftadt, fkall gå ut, fedan drager

man det up, häller det midt ofver Fifken, och
låter det fä häftigt falla ned, då piggen lcper

in uti Fifken,- och han fåledes fångas. Det år

otroligt , huru flor Fiflk man på detta fåttet

kan fånga och döda , hvilket aldrig ginge an^
om man ville genaft bringa honom up i båten,

utan at förut hafva låtit honom lopa ftyrkan

af fig, ty han fkulle då låtteligen kunna flå

båten omkull. Samma forfigtighet år nödig,
når man med Gångvad eller Handfnore råkar at

fånga af de ftora Fifkarna , nämligen, at man
låter dem val matta ut fig , innan man drager
dem up i båten. Sjelfva Fifke-fåttct, fom nu
omrordt år, kalla vi hår at glåtta , det år , at

med ftirrande ögon fe efter Fifken på fjobott-

nen,

;

vi ...
. -^v ; .: < :A u.

.

- Jag
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Jag far nu i förbigående nåmha , at man
hår pä enahanda fått brukar foka och fånga
åfven en annan Fifk

5
fom kallas Stenbitare

hvilken i famma årstid häller fig likaledes på
ljus fand-botten, men ligger garna på hela 10 i

famnars djup, få at Blylodet är må (t låmpeligt

til hans piggande. Man har ofta fedt, at dä>,

man al lena i c kunnat fara honom, har han lupit

efter lodet , bitit fig fall i piggen och folgt

med anda up under båten, da han flåpt
, gått

ned igen och lagt fig på famma ftälle, tils han

i nyo blifvit piggad , oeh fedan malt följa

med. En vifs Scrrhent fager om Hålle-Flun-

dran , at hon år håmndgirug , men denne Fifk

må vifst kallas håmndgirug
5

hvilket nog v i far

fig , dä han kommer up i båten -> ty då biter

han i ftycken alt det t rå han ofverkommer
,

ja, han biter väl ock få ftycken utur ften , om
någon fins i båten, hvarutaf han ock fatt fitt

namn. Fiikarena måfte altfä noga akta fina- fot-

ter , ty om han kommer ät dem , biter han

dem i k ras , derfore rorfumma de icke at ftrax

fla honom ihjäl.

Men at komma tilbaka til vårt åmne , få

har det råtta Hälie-Flundre-Fifkeriet fitt fåte u-

ti Seniens Fögderi, hvareft vifla Inbyggare drif-

va det både om vintren , våren och höften? och

taga up Fliken med hand-fnore. Detta Fifke-

ri kan i fomliga år vara anfenligt , men i de (Ta

fenare tider hafva ett {lags Rof-djur inkommit,

fom kallas Hvalhuggare eller Spåckhuggare(#*),
och

(*) Anarhicas Lupus L. (**) Delphiaus Delphis L.

/
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och åro nog lika fmå Springare (
#
). Defte

hugga, med fina ftora tänder, ftyckcn ut af

Hvalfifken (*# ) , ja , de hånga fig hundrade-

tals med tänderna faft' vid honom , och jaga

honom ofta up på land» Äfvenfå hugga de ock
ibland utur Hålle - Flundrorna ftora ftycken

,

fom man fer komma up och flyta på Hafvet.

På denna trakten lkåres Fifken up allenaft

til Raf och Råkling, och härifrån kommer den

delicatafte forten deraf , fom år bekant ofver

hela Europa , oeh fandes omkring bara fåfom
prefenter från Bergen j dock faller ej af denna
ypperligafte forten mer, ån på det enda ftållec

Sandso , hvareft en liten Kyrke - Socken år,

fom egenteligen lägger fig pä detta fifkandetj

och år det rått beiynnerligt , at ehuru ätfkil-

ligt folk från angrånfande Socknarne fiflka på
famma Haf med dem , kunna de dock aldrig

få fin Råkling få god ^ fom deras, hvartil or-

faken år fvår at fåga, om man ej far antaga,

at luft-torkan på Sandso måtte hafva någon e-

gen och fårfkild befkaffenhet emot andra ftål-

len. Den, fom tilverkas om Våren och Hö-
ften, blifver garna feg > och derfåre icke fä

fynnerligen god at åta 5 men den omnämnde
mycket delicate Råklingen faller om vintren

,

då han fryfer, och blifver derigenom mor och
låcker. Och efter beloppet- af berörde vara år

nog litet emot deras myckenhet, fom derefter fi-

ka, få har den ock (tigit til högt pris, och
koftar garna i Bergen 4 å f R.Dal. vogen (^#^)

9

nåm-

(') Delphinus Orca L. (**) Balacna L. (***) Hvad
en Norfk Vog år, har jag förr förklarat /. cit.p, 300.
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nämligen af den utfokta Råkiingen> ty Rafven
år mindre både begärlig och dyr,

Flundre.(*)-Fifkeriet år ock gångfe ofver-

alt vid Sjo-kanten
5
fäfom ock ute i fjärdarna,

beftående om Sommar-tiden uti det ofvanberor-

de fått at glotta, fä ofta det få kallade Haf-.

blick och lugnt vader med Solfiken infaller ,

dä Fliken år hälft uppe pä fandgrunden, dar man
kan fe honom ligga och roa fig i Solen* Fi-

fkarena bruka dä at taga Tran i ett k år il med
fig i bäten , och flåppa fedan något litet i fån-

der ut i vatnet , hvaraf det omkring bäten blif-

ver i några minuter (lilla och lugnt , anfkont

dar annars är något litet vader på f jon.

Detta Fiflce är ej hår af vidare belopp, ån

til behofvet for dageliga bordhållningen i or-

ten
5
och det endaft när vädret år Iblia > men

pä vifTa Hållen i Lofoden, färdeles i Gimio och
Flagftads Socknar, idkas det med ftorre drift >

fä at en mängd torra Flundror kunna utforas

derifran til Bergen 5 hvilka förut faanias, at de

ofver en natt läggas i lake , och fedan knytas

1 och 2 tilfamrnan, och uphångas på ilånger

,

at torkas i luften, Deffa taga gärna företrädet

for de bekanta Sundmörs Flundror, hvilka min-

dre tid hålla fig, innan de hårfbna.

Pä defla (tallen faller Fifkcn fig mycket fet,

och fångas dels medel ft ofvanfkrifnä piggande,
dels med 'Läng-ref ute på djupet, hvarjåmte åf-

ven brukas .Hand-fnorc , at draga up Flundror-

ne med från djupet 3 och den forten dar van-

kar, år garna den fetafte och båda.

BE-

(*) Är af mer ån ett fpecies, egenteligen Pleiiro-

neäes Plateffa L. f&fom ock Pleurone&es Flefus L t
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BERÄTTELSE,
'£ • Om

Foldals Kopparverk i Norrige

påfundne och nyttjade fårändring uti

Kopparfmåltningen*

Ingifven af

Bar. SAMUEL GUST. HERMELIN,
Bergmåftarc.

Uti Foldals Koppar - Grufva i Gullbrands-

dalen och Norrige, beftår Kopparmalms
gängen af gul Koppar-kis , utan blandning af

bergart , til anfenlig mångd och mågtighet.

Denna Malm, hvaraf en del ej häller mera ån

I5
z til 4 proCent af Koppar, och blifvit ford

landvågen 3 å 4 mil til Hyttorne, hat lar 176$
vid Malm-forlonernes ftegring, gifvit anledning,

at vid Grufvorne forfoka en ny cpncentrations-

roftning. Genom denna roftning på Malmen ,

blifver Kopparen bringad uti en Karna, hvar-

utom ftorre delen af Jårnet uti kifen befinnes

calcinerad och kallas fkrof ; det famma frånfkil-

jes, då kärnan fedan enfam föres til Hyttan at

fmältas. Som denna förändring af den vanliga

Kopparfmåltningen blifvit upfunnen och i flera

år med formon nyttjad vid Foldalcn , och ej

vid andre Kopparverk brukas , få har jag, år

1768 , vid berörde Kopparverk dårom gjort

mig underrättad , och ledcrmcra anftålt nägra
prof til uplysning i detta åmne.

Af Malmen vid Eoldals Grufva bringas

den rikare genaft til Hyttan , at på vanligt

R Cm
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fatt roftas och fmåltasj men den ringhaltigare

och helffcefte k i fen kallroftas på Grufve- bac-
ken. Roftarne hopgoras på jåmn plan , utan

roftgrop eller mur. Underft lågges roft-yed %

pä det fatt, at dårimcllan blifva drag-ror dia-

gonaliter , eller imellan hornen: ofvanpå veden
fatas Malmen , fom förut blifvit fonderflagen til

vid pafs fmå knytnåfvars ftorlek ; och fedan

täckes med Grufve-fylta , beftående af fin kis-

mull, hvilken blifver under brytningen uti Gruf-
van. Det år hufvudfakiigt, at denna täckning

fl; er ganlka val och tått ofvan och på alla II-

dor , fä at roftningen blir jåmn och långfam.

Roftarne åro 4 alnar höga och 8 alnar i bred-

den y kullrige och jämnt fluttande på bagge fi-

dor. Längden gores efter behag, fåfom tilgån-

gen på Malm fordrar, h varvid de långlte åro iz

til 14 alnar. De hålla då håg fl; 1000 til 1200
Skeppund Malm , hvartil kan åtgå 8 flat-rum

ved, och de brinna 8, 10 til iz veckor. Un*
der roftningen graderas vårman genom täckning

af fylta. Sedan roften utbrunnit , fkrådes Mal-
men", då den inncrft varande kärnan, til utfeen-

de lik dels gul Koppar- malm , dels oroftad

ftårften, frånfciljes for fmåltningen , och det

yttre fkrofvet, fom omgifver kärnan och fer

ut fåfom roftad kis eller jårn-jord , bärtkaftas.

År 1764 upbrukades 183 tunnor (Mm kårna
,

ungefärligen 2 fkeppund pä tunnan*

Denna rollning liknar den vänd 10 fl ning 9

dä fkarilen vandes til kårn-verk 3 ehuru vid

Roft-bruket altiammans upfmåltes , och ej kär-

nan fofras från det ofriga. Sä väl ofvannåmn-

dc fårfkilte kall-roftning , fom allmänna vånd-

roft-
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roftningen , vifa likväl famma verkan , at ge-

nom längfam roftning på fådan Malm eller ftår-

ilen, hvars Koppar- jårn- och fvafvelhalter aga

viffa proportioner 5 drager Kopparen fig innerft

tilfammans uti hvarje ften, och en del af jär-

net calcmeras, under det ! at fvaflet genom roft-

ningen til ftorre delen frånflciljes. Proffmålt-

ning gjordes i Norrige på ftrofvet enfamt :

rnen dåraf erholts ingen Koppar. Uti fmå prof
har jag forfokt fkrofvet, och funnit det ej häl-«

la hvarken fvafvel eller Koppar, utan allenaft

jårnj men kärnan holl 20 proCent fvafvel och
10 proCent Koppar, Vid Foldalen anfågs

kärnan utgöra \ af ftenen, emot |- delar ffcrof.

Om denna jåmlorelfe antages, få holl Malmen
oroftad 2, \ proCent Koppar, men hade genom
denna concentrations roftning hlifvit bringad
til 10 proCent Koppur uti \ Malm. Vid Ro-
rås Kopparverk i Norrige

5
&er val ock kall-

roilningen på nu bcfkrefne fått, dock med den
åtikillnad, at man ej fä noga foker genom Mal-
mens fonderflåendc och rollens tackande med
fvlta > at ofveralt erhålla kärnverk > men i det
ltållet varder alt > fom blir roftadt n få val ftröf
fom kårna, upfatt på Hytte-ugnen. Vid Drag-
ås Hytta 5 horande til Roräs, år forfokt , at

bruka famma förfarande fom vid Foldalen* men
år ej ånnu vidtaget , ty en del Bergsman och
Sfioåltare åro ej aldeles ofvertygade , om icke
någon Kopparhalt kan qvarftadna i fkrofvet >

och om icke det fiftnåmnde bidrager til lättare

fmåltning.

Orfaken til forhållandet vid ofvananforde
Foldals Malm-roftning, lårer vara, at fom ki-

R z len
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fen beftar af järn-jord med mycket fvafvel och
liten del Koppar, och Kopparen har mera at-

traktion til fvaflet, ån til järnet, få händer, at

når fvaflet genom roftningen drifves frän yttre

delarne af ftencn, drager fig Kopparen närma-
re til det fvaflet, fom innerft bibehåller fig, men
jårn-jorden varder alt mer och mer calcinerad

och angripen af fvafvel-fyran , fom utdrifves ,

och fåledes formeras kärna och fkrof 5 hvartil

bidrager, at järnet uti kifen lättare calcineras ,

ån Kopparen. Detta inftåmmer med den erfa-

renhet, fom både fmårre prof och ftora fmålt-

ningar fynas medgifva, och år enligt de forfok ,

fom uti K. Vet. Academiens Handlingar foi

3760, pag. 191, finnas anförde, nämligen, at

1:0. Svafvel - fyran har ftarkare attraktion til

järnet, ån til Kopparen, famt dårfore angriper

och calcinerar det förra. 2:0. at fvaflets phlo-

gifton har tvärtom ftarkare attraktion til Kop-
paren, ån til järnet, forenar fig hälft med den
förra och bevarar den for calcination och för-

bränning* 3:0. at fvaflet, utan at vara forde-

ladt til fina grundämnen, uti de flefte håndel-

fer har ftarkare attraktion til Koppar ån til

järn 3 famt 4:0. at järnet, calcineradt af fvafvel-

fyran , går vid påföljande fmåltning lättare til

Slagg, ån utan roftning, då det år med fvatvel

forenadt»

Det finnes vid ofvanberorde Norfke Malm-
roftning, och i allmänhet vid rik fkårftens vånd-

ro frning , at ftundom ren Koppar blir inuti

fkrorvet , når pä rik Malm eller Ikår.ften roft-

ningen få långe blifvit fortfatt , at fvaflet al-

deles bårtrokt, och få iångfamt, at det dårun-
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der hunnit calcinera alt järnet * ehuru ibland

Malmen eller fleårftenen med fåkerhet kan

fågas, at ej förut någon Koppar in forma Me-
tallica funnits. Vid våndroftning af rik fl; å r

-

ften, har jag fedt , > at når ro (larn e varit vål

täppte, har inuti (lenarne funnits ren. Koppar,
åfven i ftora bitar, hvaraf en del ftenar genom
utfeende vift, at de ej fmålt i roftcn , utai}/

alienaft undergått calcination * men en del å-

ter, at de i rollen lupit til fulu , fom innehaft

fädan Koppar. Ofvannåmnde Koppar, fom er-

hållits i Metalliflc form, genom roftning, har

jag forfokt, och funnit den fmidig, famt tamme-
ligen fri från jårn. Hårvid anmårkes , at nar

Malm eller Harlien år få rik, eller undergår

få långvarig calcination, at den gifver ren Kop-
par vid ro ilningen

,
tyckas fmåltningarne gifva

anledning, at någon del af Kopparen går for-

lorad, formodeligen därigenom, at vid få ftark

roftning, åfven något af Kopparen calcineras ,

fom vid fmåltningen til en del forflaggas*

Nyttan af roftningen vid Folduien beftår i

befparing af forlon, arbets- koftnad och kol vid

fmåltningen, då alienaft en fjerdedel af Mal-
men behofver (måltas, hvilken formon nogfamt
ofvervåger den något drygare koftnad , fom
fordras til denna roftning, mot den vanlige*

Samma uträkning fkulle åfven träffa in med an-

dre Kopparverk , hvilka , fäfom detta, hafva

ftor tilgäng på tåta Köppar-klfer , utan annan
Koppar-malm , fom år bergblandad. Men e-

huru, vid ftora Kopparberget en del kifer coi>
centrera fig til kårn-verk , fom underftundotn
fynes i de vanliga kallroftar

5 åro dock de må-
R 3 ila
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fta kifcrnc ej tåta utan gtynige, och en del in-

nehålla ej fådan proportion af Svafvel, Jårn och
Kappar > fom denna Norrfka, h vårföre de, et-

ter imårre prof, ei funnits (kickclige til dylik

conccntrations ro ftning; och i ftort går det få
mycket mindre an , fom vid flora Kopparber-
get åro åtfkillige Malm-forter , och däribland

de bergblandade , hvilka befordras til lättare

fmåltning af den i kifen genom fvaflet calcine-

rade järn-jorden. Denna fiftnåmdc blifver til

Slagg vid fmältningcn och férflaggar med fig

de trogfmålte bergarter, Äf enahanda orfak
nyttjas bl et eller annat ftålle med formon ,

vid ringhaltige kifige Malmer, at rofta den fat-

tigare fkärftenen på et par eldar, och fedan å-

ter up fatta den pä Sulu - ugnen med Malm y

hvilken då bringas til god fmåltning , gifver

rikare ikårftcn , och mera utlämnar all halten

af det på Ugnen upfatte godfet. Jag har for-

fokt vid Ädelfors, til åtffcillige Sulu-bruk , dar
kis uti hornfkiffer fkulle fmältas til fkårften

,

at fmåltningen gick mycket båttre 5 och hal-

ten med mera noggranhet inbragtes uti fkär-

ftenen, fcdan fvafvel-kis blifvit våndroftad och
ttpfatt med de ftrångfmålte bergarter , både
når det varit på ftuff och t>å flig

y hyaruti
»en del af defle bergarter qvaraannar.
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GORDIER, KNUT txiå TRÅD MASKAR,

Fundne hos Fifkar och Männifkor , med
forfokte medel at dem fördrifva,

' Af .

.

' ,

ANTON ROLANDSON MARTIN.

Deffa Malt ar hade jag redan fornt fedt i

Norrige, uti flera (lags Fifkar, iafora i

Gadus virens, Sey, och Labrus fuillus, Bergfnyl-

tre, uti h vilken fenare Mafkarne fato inträdde

genom ryggen. Pä Salmo fario, Laxöring, har

jag fedt hal i buken, igenom hvilka Mall: arne
formodeligen uveller utkrupit. De finnas ock
uti Sill, hälft den fom år mager och fångad
nära vid ftrandevfia

$
ty långt ut på bankarna

i Hafvet, häller Sillen fig frodigaft och år måft

fri for Ma (k. Om man noga vil efterfe uti

fraå, mager, faltad Sill , (kali man ofta finna

defia Mafkar , li k fom hoprullade trådar
, pä

mjölken eller i tarmkåxetj, hälft uti Ryfk Sill,

fom lårer vara fångad vid Archangel. (*).

At Cordicr eller Knut-mafkar åfven hyfas

af männifkor
, lår, få vida jag vet, ingen til-

forne hafva mark t > men jag har bekiageligen

funnit dem hos mig f jelf, Når jag bodt vid

Sjok^fter och ätit mycken fårfic Fiffc, har jag

val mark t , at imå Mafkar ofta gått ifrån mig,

R 4 men

(*) En trovärdig Man hår i Stockholm, har ock,
uti hufvudet på en kokad Braxen, funnit den kött-

klimpen , fom fitter inuti hufvudet , vid Tunge*
roten, fullfpåckad likfom med fm a hår eller trå-

dar, förmodligen af farxuna flags Maikar.
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men jag har hållit dem for Afcarides , ehuru
min ålder tycktes bora frikalk mig for dem. I

fynnerhet har jag ofta mådt illa , då jag åtit

fmå Nors, galmo eperlams, men gaf ej noga akt

på orfaken, forrån jag i Helfingfors fåg, at Fol-
ket , innan Nors åts , varfamt (kar honom i

ryggen och uttog våderblåfan, med foregifvan-

de
5 at han eljeft fororfakade Frofla, Colik och

andra plågor: men fedan våderblåfan var utta-

gen, vågade man åta honom, med Ettika och
Senap. Jag började då efterfe , hvad ondt
kunde vara i blåfan, och fann henne > til min
forundran, ofta full med fmå krypande Tråd-
rnafkar* Sedan har jag ofta , både i Abo och
annorftåds, fedt fådana Mafkar i Nors, fom jag
nu vill befkrifva ,

jåmte det jag til K. Acade^
mien hår hos ofverfånder några af dem uti en
Flaflca.

Mafkarnas befkrifmng och egenfkaper.
Kroppen år Cylindrifk ,

fpitfad åt båda an-

darna, men fpitfigare ät den ena, den ock Ma*
{ken, når något varmt påhålles > utftråcker til

cn fyl-lik udd- Han år til fårgen ofver alt

hvit, utom nyfsnåmnde fpits, fom år något ble-

kare eller vattenfårgad. Satte uti vatten eller

Brånvin, likna Mafkarne en hop afklipta tråd-

ftrumpar. Lefvande, vrida och flingra de den

trubbiga åndan, med en ganfka fnabb och qvick

roreife ,
boja fig uti allehanda bukter , former

och krokar , ån fom et 8 * ån annorlunda ; de

tyckas ock ibland likfom flå knutar på fig*

Med denna roreife fkiljas de lått ifrån Afcari-

des. Med fmalare åndan tyckas d« likfom kan-
na
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na for fig. Når de dodt i Brånvin eller an-

nars, har {målare andan fynts indragen eller in-

rullad , til tecken , at det lår vara hans mun
pä annat fått kan fram-och bakåndan ej åtfk il-

jas. Han liknar fåledes i alt Gordius Argilia*

ceus y Linn. Faun. Svec. undantagande i fårgen,

fom på denne år krit-hvit. De åro ock formo-

deligen af famma flag. Deras kropp krymper
och blir kart uti Saltlaka och ftarkt Socker-

vatten ; men längftråckt och fmal uti Ettika

och fura eller bäfka våtflcor. Når de blifva

for långa , fafom då de långe ftått i Ettika ,

fynas de vanmågtigej men lefva dock. De rö-

ra fig qvickaft , då de åro vid fin medelmåt-
tiga långd. Dc åro, alt efter åldren, 4, 6 a 8

linier , och de åldfte vid pafs en tum långe.

A t de åro ofvermättan feglifvade , bevifa de
forfok jag rått nu vill anföra»

Jag fann dem forft uti FiOcens våderblåfa,

dar de tyckas hafva fitt bo , afla och tiivåxa :

9

men når de blifva åldre , båra de hål på blå-

fan , krypa efterhand ut och hafva fedan fitt

tilhåll på Mjölken, i Lefren, tarmarna, Gelén
eller hvar de komma åt. Oaktadt få många
hål, ftår dock våderblåfan lika ftinn och fpånd
fedan fom förut. Deras foda tyckes vara Cby-

tus eller Mjolk-faftcn; ty 1:0 uppehålla de lig

måft på FHkens Mjolke eller i tarmarna. 2:0

uttagne utur Fifken och lagde i rent vatten ,

gifva de vatnet en Mjolk-fårg. 3:0. Når jag
fjelf åtit Mjölk, har jag haft måfta kånning af
deras rorelfe.

Når Malten kommer ut ifrån en månni-
fta, och ftrax Näppes i rent vatten eller ny fs

R f * låten
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läten urine , märkes defs invårtes byggnad och
rorelfe båft. Då fes kroppen inuti beftå af
hvita klot eller fmå kulor, fom ftota på h var-
and ra, for at göra rorelfen> men når han fvål-

ter eller vantrifves, fynes innanredet hår och
dar lik(om afbrutit, och kulorna (kilde, och dä
år rorelfen ej i fin ordning.

Sjukdomens Symptomer och kännetecken.

Når jag nogare började gifva akt pä de
Mafkar, fom tid-tals gingo ifrån mig, fann jag,

at de voro aldeles af famma flag , fom de nu
beficrefne. Troligt år , at många andra , fom
tro fig hafva Afcarides , verkeligen hyfa Gor-
dier. Och fom defla flags Mafkar åro af olika

natur, foror fak a olika plågor, famt med olika

medel bora fordrifvas, år nödigt , at val veta

ätfldlja dem och deras verkningar i månnifkans
kropp.

/

Tecken til Gordier år, når nåsfeårarna klia,

hälft mot afnarna , vatten rinnen ur munnen
under fomnen} Saliven upftiger omant och ym-
nigt j upkaftning påkommer ofortånkt : man må
flyta bart i fvett om nätterna , år orolig och
fom nios : man känner ryckningar och drag i

Lefren eller omkring Mjälten. Kinderne blif-

va rode, linnet ångfias , man blir hemfk och
rådd , ibland* ond , utan at veta hvarfore : man
orkar ej gora något kroppen kännes tung
och trog, armarne förmå knapt lyfta hvad fora

bchofs. Magen fpånnes, år lika ftinn efter fiol-

gång, fom fornt: det värker och drar i hypo»
chondriis : efter ftolgången följer gemenligen

kråkning och (lems upkaftning, hälft når man
nyfs
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nyfs vaknat , hvilfcet iifta , jåmte nåsbårarnas

kliande, fynes vara det vifiafte tecken til den-

na Mafk-plåga.

Gemenligen påkommer den, når jag rakat

åta kokad eller ftekt fårfk Nors eller Stro-

imngfj; fom ej varit våi faltad ; ja, endaft luk-

ten dåraf har kunnat upreta Mafkarna. Jag pa-

ltar ej , at jag juft vid den maltiden fått Ma-
ttarna i mig, men anfer likväl for troligt, at

jag aldraforft fått antingen lefvande Ma Pr: ar, el-

ler fron dåraf,* i min kropp, då jag någon gång
ätit illa kokad och renlad Fifk , och råder dar-

fore alla, at fe (ig val före i det målet > i fyn-

nerhet at ej åta Nors eller annan fmä Fifk",

illa kokad med alt innanmåtct, aldelcs orenfad

,

fåfom gemenligen och nåftan allmänt {ker$ ty
man kan då ganfka lått nedfvålja någon fådan
ohyra lefvande, eller frifka fron dåraf*

Fur/åkte medel at döda ofh fårdrifva
Gördier.

Jag vill nu forft anföra, hvad fom utom
kroppen dödat dem , och fedan, genom hvilka
inedel jag förmått drifva dem, antingen lefvan-

de eller döde , mur kroppen. Knapt låra fa
feglifvade kråk finnas 5 men få åro ock inga
Matkar, fom lättare kunna uproras af Narco-
ticis och ftinkande faker, eller hvad eljeft plå-
gar röra Nerverna*

1. Tagne ur vatnet lefvande och lagde på
en torr glas-bit, fynas de flake fom linnetrådar
utan rorelfe* men efter en tima fatte i vatten f

hafva de åter ftyfriat , qvicknat och rort fie; få-
fom tilforcne: ja ock , fedau de på det fåttet

Hatt
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ftått ofver halfannan tima i Solbaddet, och fä

långe de ännu varit våte, hafva de lefvat^ men
efter t tirnar intorkade, hafva de funnits döde.

I kok-hett vatten, do de ock.

2. I kalt frifkt vatten, vifa de fig mycket
liflige: i litet faltadt, åro de ån qvickarej men
i val faturerad fallaka, trifvas de ej långe: haf-

va dock i fvagare kokfalts vatten lefvat p ti*

mar, i ftarkare, allenaft 6 timar. Detta torde

vara orfaken til hvad jag nämnt, at Fifk, fån-

gad närmare vid Hafs-ftranderna , år mera un-
derkaftad Maflk , än längre ut på Hafvet , dar

vattnet år faltare. I vatten, fom af Sommar-
hettan ruttnat , ja endaft flått ofver dygnet ,

liafva de fedt fvagare ut, ån når de legat i Co-
loqvint-pulver ofver 50 timar.

3. Åt forfoka de tre bekanta medel emot
Mafkar, falt, fott och båffct > har jag på lära-

rn a tima inlagt nagre Lumbrici teretes af et qvarters

långd , och några Gordicr , i uploft kokfalt

,

Socker, och Pulver af Trochifci Alhandali* Rågn-
mafkarne dogo ftrax i falt och focker-blannin-

gen, hvitnade, inkrymptes och fkrynklades pl

fkinnet , efter några minuter : lefde i forr om-
rörde Pulver något längre, hogft et par timar.

Men Gordierne tålde mer : i falt-och focker-

vatnet förkortades de, och i Coloquint- pulvret

utftråcktes : i faltlakan dogo de forr, ån i Soc-

kervattnet, hvareft de lefde 24 timar : i det

bittra Pulvret, ehuru vanmågtige, lefde de lik-

väl efter 30 timar , och qvicknade igen, få

fnart varm urine flögs på dem é Pulver-vatnet

,

bragt af Solvarmen i gåsning* dödade dem fnart,

men ej Pulvret, til en Drachmas vigt, få

lan-

'";:'<:" f ?'"M^ <y
' '"%™å:yk: . * '

'-.."%':'-' wwWto m

-i
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ge det ej gåfte. Uti Pulvcriferad China-barfc

hafva de lefvat i 2,4 timar, och val längre v
om jag få velat, fågo dock omlider matte ut,

til kroppen forftråckte, utan at kunna flå knu-
tar pä fig, fåfom de gjorde lifligen nog i Salt

och Socker-vattnet. Uti vatten med Engelfkt

Salt uploft, hafva de lefvat 1? timar, dock til

flut helt indragne och fmå.

4. Har jag gjort forfofc med fådana våt-»

fkor och krydder , fom plåga brukas til fauce

pä kokad Fifk. Lagde i Etrika, fågos Mafkar-

ne, efter z timar, utftråcktej efter4, ån mer$

efter 6 timar, helt vanmågtige, dock lefvande.

I Ettika, blandad med ftått Peppar, hafva de efter

lA tima fedt dålige ut* Uti Målen Senap och

Ettika hafva de lefvat hogft z timar -

9 men i

Smör-laka, icke ofver en fjerdedels tima, Altfå

tyckes den vara det båda Pnxfervativet, och
dårnåft Senap > föm allmånnaft brukas.

5. Uti Decotto Spigelia AnthelminticahXzfa® de
långftråckte: någre lefde dåruti 2 ä 3, andre

6 timar : blefvo traflade omkring kroppen och
likfom afnotte på yttre huden : de yngre och
ivagare dodde forft. Uti Mafk-pulver, Pulverc

contra vermes, hafva de, efter 10 a \z timar ,

ånnu funnits lefvande* I fvagt Brdnvin hafva

de allenaft rort fig et par minuter. I Terpen-

Hn-olja, val ej dodt ftrax, men ej lefvat långe,

ån mindre uti Oleo Millefolii , men aldramintt i

Otco Rutba. I Salvolat. Syhit , hafva de ftråckt

fig ftraxt och dodt , utan at kunna uplifvas. I

Ejfentia Euphorbii , dodt genaft , men lefvat en
half tima i Ejjcnt. Abfmth. fimpl. Uti Solutio af-

J* fietid*, gjord med rent vatten, begynte de

flrax
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ftrax inrulla ena åndan, och lefde dar i, hogft
tima. I P//. Styrace, lade de fig i Cir-

kel-form , rörde andra andan , lefde knapt en
tima. Uti ConfeEiio Paulina hafva de lefvat lån-

ge , få at ej alla Opiater tyckas vara lika kraf-

tiga at döda dem.
6. SönderOvurne

, uplifvas de ej, fåfom Po-
lyperne.

Nu vill jag anföra hvad jag intagit , at

fordrifva Gordier ur min kropp, hälft de me-
del, fom måft oroat dem och gjordt någon ver-

kan. Efter en intagen god fats af Eflfnt Lig*

norum , åro de fedde: likaledes efter Ejjent Ze-

doarU j men fornåmligaft efter Ejjlnt. ScilU

Wiirtemb. til t fcrupler intagen. Efter i Drach-
ma Rad. Glycyrrbiza y tagen om morgonen, vardt

jag om aftonen ängflig til finnes , rod pä vån-

ftra kinden: följande . morgon kom en ftorre

Gordius, ån jag forr fatt , hviiken på excretis

ämjis krållde få qvickt fom en orm. Jag kän-

de dårvid et lynnerligt drag och ref i ftolgän-

gen. Det fkedde d. 28 Augufti > hvilkct jag

dårfore anmärkt, at jag då, fedan medium Maj i,

ej åtit någon kok-sd Fi(k, hvarken får(k eller,

faltad. Rad. Glyc. har, utom fotnian, något vi-

drigt och luktande med fig.

Efter Troch. Agarici > fom hafva en våm-
jakatig fotma, blef jag famma dag ej varfc nä»

gon Mallv j men val dagen därpå, efter intaget Ex-
trutium TrifoU fibrini y med det mårkeliga fym-
ptom, at dä jag ftod eller fatt, kändes verk, få-

fom hade en fpik varit trådd genom naflen til

ryggen , bvaretter folgde en fvaghet i krafter

at lyfta något* öm qvållcn infann fig hufvud-
yra

:
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yra: halfen var tvang, at jag ej kunde få up
ilemmen ur brottet. Jag forftod intet , hvari-

fran detta kom, forrån morgonen dårpå, då jag
lag helt qvicka Gordier, fårat kåndc et flarkt

drag i hågge länderna, och et fugande i ma-
gen , fåfom af hunger*

Efter Pulv. contra vermes ofjic* har jag fedt

dem. Spigelia Anthelm. har jag ock forfokt, och
kant alla Symptomer til Mafk - plågor i hog
grad, at jag efter föran ville kråkas, at ögo-
nen kliade och jag fåg rart illa 5 men en håri-

delfe hindrade , at jag ej i ftolgången fick fe

någon Ma(k. Jag tror dock, at detta medlet

år kraftigt.

Men den fornåmfia och båfta Verkan har

jag funnit af Opiater, fåfom Theriaca coeleflis ,

Pil. de Cymglofjo , Pil. de ftyrace, Elixir pareg* Lon-

dinenfe och Iroch, de Karabe. Efter 1 drachma
af Theriaca Veneta, lagd under fot-fulan i 8 ti-

mar, kånde jag Symptomerna, och fick dagen
därpå Gordier , traflade om hvarandra. Efter

Herr Archiatern och Ridd, v. Rosensteins
PiluU antifpafmodicx

,
gr. IJ , fägos någre döde

Gordier dagen dårpa, liggande jåmte et gela-

tinoft åmne. Detta lårer blifva det förnäm (ta

Opiatet emot defla flags Mafkarj ty utom luk-
ten, for hvilkcn de fky, få åger det en beha-

gelig fmak, kännes forft bäfkt, men för-

vandlar fig fmåningom til helt fött.
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ter til tåckning, och efterfokes for defs

varaktighet, defs flathet och fårg, defs
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fåkerhet for eldsvådor , och i fynnerhet defs

ftorre lätthet, ån Tak tegels, hvarigenom den
gor mindre tyngd på res-verke och murar. I

anfeendc til defle egenfkaper, brukas den til tak-

täckning på vanlige byggnader i Stader och

på Landet, til Kyrkor, och til de Slott, fom
på en del Orter åro anlagde. I Frankrike bry-

tes den vid Staden Ångers , hvareft alla Hus
dermed åro täckte , och på flere ftållcn. Den
forfåljes til inrikes behof , och utfkeppas jåm-
val til Nederlanderne och til Coloniernc uti

America. I England , Tyfkland och Norrige
åro Skiffer-brott , hvilka lona fig for cnfkilde

ågare , och tillika gagna det allmänna* I Sve-
rige , ehuru någre anledningar åro til fädan

Skiffer, har ej ånnu någon ordentelig brytning

och tillhuggning blifvit börjad , hvarföre jag

fammandragit denna berättelfe , efter den Be-
ftrifning , fom Kongl. Franfka Vetenfkaps A-
cademien låtit utgifvä, under Tittel af Art de

tirer des Carrieres la Pierre d'Ardoife , fom fin-

ne^ ibland defs Descriptions des arts, hvaraf jag

fökt anföra det, fom för ofs kan vara tjealigt >

jåmfördt med någre andre underråttelfer.

Tdk - Skiffers egenfkaper.
Som Skiffer år ett namn, hvilket bemär-

ker den egenfkapen, at fordela fig uti tunna

Planer eller fkiffra fig, och flere fårfkilde

bergarter af olika grundämnen hafva detta for-

hållande , få åro derigenom egenfkaperne bos

fårfkildte forter Skiffer, fom nyttjas til tak-

täckning, något olika* Den råtta arten år en

Cos eller Hålle • art , fammanfatt af glimmer>
{ qvarts
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qvarts och ler-åmne, förenade uti fa fina delar,

at de ej kunna åtfkiljas. Denne år den måft

beftåndigc och alhnännafte til täckning, och
äger följande kännetecken (*)»

a) Fårgen år tvärt, fvartgrä , och i fyn*

nerhet b lag rå. b) Låter lått fkitra (ig i tunna,

jårona och litet gläntande Planer, då den up-
bry tes > men hårdnar i luften, h.varfore åfven

den , fom brytes pä ftorre djup , år mera lått-

ficifrig. c) Gifver ej eld mot ftål, utan låter

rifva (ig med kftif. d) Är dock något hård,
och gifver klang, då den år i ftorre ftycken ,

och Ilas mot något härdt. (e) Suger ej til fig

vatten
1
da det kommer på flätan eller fidorne

j

men om den ftålles på borft uti vatten , kan
någon fuktighet draga fig up imellan fkiffrin-

gen, dock ju mindre ju båttre* f) Vittrar ej i

luften, g) År tåmmeligen eldfaft, få at den med
fordel kan nyttjas til murning i en del eld tira-

der* Vid ftarkare hetta fm ålter den enfam til

glas, en del forr, en del fenare > fom torde

komma af den lerans befkaflfenhet , fom gitt in

i Skiffern vid defs dannande. h) Gåfer ej med
fyror, i) Är torr och It råt for kandan, k) Låter
hugga och fkåra fig jåmn i kanterne* 1) Är no^
lått, får dock ej hafva for liten tyngd ; ty da

år den mera poreux. Ett tilhugget ftycke af

I a i lineers tjocklek, af lo til i z tiuns långd,

och 6 å 7 tums bredd, eller den fort
t
fom kal-

ks ftarka fyrkanten, plågar våga ert Franfk Liv*
S i re,

(*) Enligt Herr CronSTEBTS Minerahgie, p. 224.:
Herr Wallerii Miner atogie

, p. 6% och 159 :

egne fårfök: Description des arts, Art. Ardoife,
p. 44; Transaäions Phiiofophiques for år 1669.
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re, fom gor vid pafs rf- mark Svenfk Vi&ua*
lie vigt (*% m) Finnes i ftora ftråckningar, då
denna flcifter merendels ftår pä borft 9 med nå-
gon ftupning, och har fin fortftrykning i långd
och pa djup y men på en del Milen finnes den
åfven i liggande lager.

Prof pa god Tak-fkiffer : 1:0 $t da ett

ftycke blir liggande i luften, det ej vittrar el-

ler faller fonder til pulfver, eller utanpå fåtter

en hvit (korpa. 2:0 At om en grop utfkåres pä
flätan af fkiffern och fyHes med vatten , det

ej drager fig igenom (kiffren , eller , om med
vax eller lera gores en ring, fom innnehlller

vatnet, det ej fuger (ig ned igenom Skiffer-

ftycket, 5:0 Om tillhuggen: och torr fkiffer

lågges i vatten några timar, och fedan ej okar

mycket i tyngden: hvarvid märkes, at (torre

delen Tak-fkiffer blifver något tyngre, når den

på detta fått ä alla lidor omgifves af vatten ;

Iivaremot vid tScki>ing , vatnet allenaft på en

fida åtkommer. Til detta prof bor fkiffern ej

vara nyfs bruten, utan val torr. 4:0. Om ett

llycke fkiffer ftålles uprått i vatten, få at en

del af flycket ftår utofver vattu-brynet , hvil-

kct ej vidrores med fuktig hand, och efter ett

dygn eller mer vatnet drager fig allenaft litet

eller intet up uti ftenen öfver vattu-brynet, få

år det tacken til god tak-fkiffer.
'

At

(„,) Poids de marc , hvaraf 99 Skalp, åro lika med
100 Skålp. i Hamburg, och 79 Skålp. Hamburgfk

åro lika med 90 Skålp. Svenfk Vixäualie vigt. So

Krusens Contorift, tryckt i Hambarg, 1766.
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Af ofvannåmde beflcaffenhet ar den måfta
utlandflce tak-flkiffei\ Af famma art åro åfven

de ftiffer - forter , fom finnas i Sverige , uti

Grythytte Bergslags ftifferftråckning, vid Hel-
leforfTen, och i Öfterbotten vid K jemi-Elf och
Tavaftkofld -> ehuru det ej år utrönt , om den

pä något djup år behorigen tunn-klufven > eme-
dan fä vål denna, fom 'den, hvilken brytes på
utrikes orter, år i dagen tjockklufven* (*)

Följande fkifFcr-forter nyttjas åfven fhin-

dom til täckning. 1:0 Svart forftenad Ler-flcif-

fer, förenad med phlogirton och liten del Vi*
éfcriol-fyra, hvilken fi ftnåmnde, då den ingått tii

for ftor del, gor fkiffern oduglig och utfått

for vittring men det finnes af fadan fkiffer,

fom med formon kan nyttjas til täckning, ehu-
ru ej fä beftandig uti långvarige tider, fom den
forrbefkrefne , hvilken år af Hornflnffer * art.

Ler-flcifFern år med mindre kollnad upbruten,

fås vål åfven tunnklufven , dock år fkiffer- taf-

lans tjocklek likafom determinerad af naturen

genom (lappningar^ men på den forftnåmnde, lig-

ger likfom det ena Poftpappers -arket ofvanpå

det andra , och tjocklekea blir mera efter ar-

betarens klyfning.

Denna år merendels uti liggande hvarf. I-

bland de prof iag fedt af utlåndfk tak- fkiffer,

S 5 fin-

(*) Flere anledningar til Svenlk fkiffer kunn^ låfas uti

mitt Intrades- Tal för Kongl. Vetenfkaps *Aca-
demien, d 19 Junii 1 77 1 , Om Svenfke Sten-ar-

ter. Defsutom har jag nyligen fått vmderråttelfe ^

at Herr Fält - Secreteraren Aberq i Åmåls Stad
nyttjat, vid en byggnad fårledet år, Svcnik fkifier tii

täckning.
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finnes åfven denna arten * den nyttjas på ett

ftålle uti England (
#

). Sådan '{kiffer finnes

uti Wefter-G6ihland, ej långt frän Klofters Kyr-
ka», utmed ftora Landsvågen,

z:o« Grå forftenad Ler-fkiffer brukas åfven

på ett eller annat ftålle til tåckningT Deffe

bagge forter ler-fkififér tåtfidlja fig från den råt-

ta takfluffer-arten deruti , at de aro 16fare,och

hårdna merendels i elden, hvarvid de andra fin

fårg * då forftnåmnde fkiffer ej vidare hårdnar,

nå-r den brånnes. De fuga fnarare vatten til fig,

och fe matte ut och c) glånfande i brottet.

Ju nårmare deffe arter likna den forft befkref-

ne, defto båttre åro de til täckning, och fin-

nes en del af fullkomlig godhet. Från ett ftål-

le vid Landscrona har jag fedt prof af forfte-

nad grå ler- {kiffer.

3:0 Sandftcns- {kiffer. Då denne kan fås

tunnklufven, hvilket dock år mera fållfynt, ån

vid de andre forterne, brukas den til tak-råck-

ning , hvarvid märkes , at den ej får vara po-
reux, få at den filar igenom tig vatten. Sand-

ftcns fkiffretv beftår af qvarts-gryn med ler-

Imne, hvari partiklarne mer eller mindre (kon-

jas, och år en fin fammangyttrad Hålle-art.

4:®, Grå forftenad Mårgel-flciffer beftår af

leråmne med mer eller mindre Kalk forenadt.

Denna galer med fyror , men ingen af de fö-

regående. .
Den brukas på ett ftålle i England;

men ar måft utfått for tidens verkningar , och
derfore mindre cjcnlig til tak -täckning.

(*) Dcfcription de 1'Ardoife, p. 46.
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Bry t nings - fättet.
Skiffren uptåekes merendels genom de

kullar och klyfter, fom upftiga ofver matjor-

den i negden dar fkiffer-hvarf finnas, och vid

de backar eller ftromar, lom ftundom genom-
skära hvarfven.

Forft bor underfokas, huruvida fldffren låter

klyfva fig i nog tunna fldfvorj hvarforutan, an-

fkont den vore af famm a bergart, vidare om-
koftnad år fåfäng. Detta flver$ då några fmå
Skärpningar, likfom brunnar, til 3 å 4 famnars

djup, anläggas på famma ftråckning, til något
antänd från hvarandra (

#
). Om dl god och

låttklufven fkiffer århålles , anftålles vidare ar-

bete. Den fkifFer > fom finnes i dagen, år ej

tjcnlig til täckning* fåfom for hård och ej nog
tunn-klufven$ utan nyttjas til murning. Det hän-

der ofta, at man ej råkar låttklufven (kiffer,

forrån pä 4 famnars djup 5 men denne koftnad

årfåttes derigenom, at hvaråft god fkiffer träf-

fas, gr den til omnoghet och utgör helt lager,

fom i långa tider år tilråckeligt. De fkiffer-

hvarf, fom åro ftående, åro fördelaktigare vi#l

brytnings - koftnaden , ån liggande floar. Når
{kiffer^brotten fkola anläggas, affores forft dam-
jorden, och utfes i början ett tjenligt ftållc til

varp-hog , til hvilket jord och oduglig ften

från brottet bårtfores, Når fkiffren råkas ,

gores forft en liten fånkning , få bred at en
karl med beqvåmlighet kan dar arbeta , och
längden uti råt linea , ungefärligen midt efter

det, fom fedan (kal blifva brottet, få at man
S 4 / har

(^Dcfcription de rArdoife, p.
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har duglig fkiffer til god bredd a omfc fidon

Längden af brottet kalks tvårsofver fkiffer-

itråckningen eller parallelt med fkiffringen. Det-
ta forfta arbete år befvårligt* ty brytåren må-
fte taga fig ned igenom fkiffren , utan at haf-

va någon pall for fig , fom i det ofriga lättar

brytningen. Dertil nyttjas en hacka, Tab. VIII*
Fig. 2. hvars liufvud , fom år 8 å p tum långt

och £ tum bredt på Itpråndan , liknar på ena
fidan en hammare 5 men på den andra flutar

lig med en fpets. Denna hacka har en 6p-
ning, åfven fom pä en hammare, 2 tum frän

itoråndan, uti hvilken ett It att, fåttes ,
gjordt

af vekt trå , til 3 fots längd och tjockt fom
et finger. Spetfen af hackan bor gora en trub-

big vinkel mot fitt fkaft och derfore infåttes

en liten kil. Denna hacka år af ftål , hvåffad

på andan, våger 5 å 6 marker, och har, til

befparande af udden, få vekt fkaft* Oaktadt det-

ta , har den ej blifvit nyttjad en tirna, innan

den blir flo hvårföre den hvåffes vid en ut-

med brottet inrättad handfmedja* Det fordras

flere arbetare och mycken moda for at med
hackorne forft opna brottet och fortfåtta cn
aflång fånkning, hvilken utgör Grufvans bredd.

Det år ett arbete , fom ej ftrax gifver nå-

gon duglig fkiffer, utan föres det, fom lofTas,

på varphogen. Vid en del utrikes fkiffer-

brott ttages denna fånkning til 70 å 100 alnars

längd, eller mycket mindre, efter fom man å-

ftundar brottets ftorlek, hvarvid man förut, ge-

nom de ofvannamdg brunnar, år forfåkrad om
ikiiitcm duglighet* Sedan drifves alt arbete

med pallar, ä omfe fidor om denna fånkning ,
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alt efter fom nyfsnåmnde hufvudfånkning går

på djupet. Hvarje fådan pall tagcs p fot hog,

i början allenaft til i fots bredd 5 men fedan

mera , efter utrymme , til 2 å 3 fots bredd

,

fom Tab. VIIL Fig. 1. m vifar (*). GruF-
vans våggar kaiks de rått upftående fidor, fom
åro lodratta mot ikiftringen. Når ofvannåmde
fånkning blifvit färdig, fom utftakar Grufvans
bredd, få tilredes en vatten-dunt , T. VIII, b %

clkr en fyrkantig fånkning , hvari alt värnet

famlas och fedan upvindas i dagen» Grufvafts

botten bor derforc hafva en fakta ftupning åt

den fidan : men når Grufvan blifver djupare,

gores en fårftild fånkning c , hvarifrån vattnet

vindas i allmänna vattendunten.

Skiffrens be&afFenhet år fådan , at utom
defs egenteliga fkiffring, åro jåmvål lofsnor

,

hvarigenom den delas uti fora block,' och bryt*

ningen gores låttare* Til at fortfåtta arbetet,

brytas pallarne ånda upifrån , til defs Grufvan
blifvit få lång fom jordrymningen ofvantiU

Hackorne Tab. VIIL Fig. 2. åro åfven de for-

ita verktyg , hvarmed flriffer-blocken fkil jas

från det öfriga berget. De nyttjas , at göra
fmå hål til nägra tums djup, uti enliryea, un-
gefärligen parallel med yttre kanten af p al len.

DefTe hål råttas efter de naturliga lofsnor, fom
arbetaren finner i ftiffren , at dåri fåtta vig-

garne Fig. 5. , vid pafs 2 å 3 qvarter från

hvarandra. Man börjar at fåtta i hvart hål en
liten jårnkil eller vigg , fom år 8 til 10 tum

S f fl^ng.

(*) Tabellerne VIII. och IX. åro fammandragne af
dem , fom finnas vid Deferiptim ds l

y

Arå*ift>



280 1771. Oft. Nov. Dec.

^
lång. Med flaggor gifves några {lag på kilar-

/ ne, och når de gjort fin opning , få tagas de
bart, och ftorre jårnkilar, fom kallas viggar,

f qvarter långa, fattas i ftållet. Når pä en
linea 9 eller io.fådane viggar åro infatte, mer
eller mindre, alt fom man vill bryta långre el*

ler kartare pall , få åro lika mängc arbetare

tilreds , fom viggar åro infatte , och med ftora

flaggor på en gäng flå på viggarne , ftäendes

på den pall, fom de vilja bryta ut. Deras för-

dubblade (lag, fom falla tillika pä alla viggar-

ne , indrifva dem i fkiffren. Når en vigg har

gått ett ftycke ned , fåttes cn bakom , och i-

bland 4 å 5 efter hvarandra , til defs at fkif-

fer-blocket lofsnar, hvilket ofta ej händer forr-

ån efter träget arbete i 5 eller 6 dagar» Slag-

gorne våga vid pafs j£ lifspund : den ena ån-

dan år fpifig, den andra afrundad. Det vifar

iig forft en fpricka ofverft, efter den lineen vig-

garne utftaka ; om då fkiffren fynes for fvår

at lofla, tagas flere jårnviggar, Sedan fkiffer-

blocket år losbrutit, nyttjas jårnfpett, Fig* 7,

, 8 och 9, -til at vidare frånfkilja blocket. Så-

dane fpett infåttas uti de öppningar, fom vig-*

/
garne gjort, och i de ofriga åndarne af fpet-

ten bindas rep , hvarpä flere perfoner draga.

Derigenom loflas de vidare, opningen blir ftor*

re y berget ätfkiljer fig i mänga block , fom
drag*as ned i Grufvan. Då de nedfalla, dela de

fig i ftorre och mindre ftycken , fom åt&iljas

med järnkrokar, häftade vid långa kappar, (Fig,

f och <f). Defle block år© ej mycket ordent-

lige fyrkanter. De hinna ej til 9 fots hogd ,

fom pallen bor hafva, utan (kölar eller lolsnin-

r \ r , \ . gar

I
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gar och körtlar af främmande bergarter föror-

faka, at de blifva i mycket olika itycken. Som
pallarne icke åro loflade eller kilade inunder

,

(é bryter fig {kiffer*blocket ojämnt nedtil, ef-

ter tom tvärklyfterne förefalla. Derfore åro

iedan .åtfkillige arbetare fyflofatte, at jåmna
pallen. Det (ter genom fmä kilar och ham-
rar, och få mycket fom låter fig gora, tages

vara pä defle fmårre ftycken > då de åro af den

ftorlek, at deraf kan göras någon nytta.

Brytnings - fåttet vid Sven (t a qvarnftens-

b ro tten har någon likhet med ofvannåmnde
fkiffer-brytning. I ftället for Hackor , kallas

deras Jårn, Ht)tte*jårn, hvarmed en forhuggning

gores, och ftenen ledan loflas med viggar
, på

iamma fått fom hår år befkrifvit , fårat tunna
jårnfkållor, fom fått namn af Täppor, fåttas

imellan ftenen och viggen*

Om fkifFer - blocket år for ftort at be-
qvåmligen handteras, få delas det i åtfkillige

ftycken med Meiflar, Tab. IX, Fig, 5. hvarmed
åfven på flätan gifves ett flag , fom delar ftyc-

ket efter fin bredd. Om blocken åro tjocke ,

fä indrifvas ftorre eller mindre jårnkilar, fäda-

ne fom förut åro nämnde* Tab. VIII, Fig*

3 och 4. De åro dels fpitfige, dels rundade ,

dels utlkurne i fkåret, til vinnande af få myc-
ket mindre motftånd vM kilningen. De ftorre

kilar hafva 8 til 9 tum i längden, z til 5 i

bredden -

y dé fmå
, 4 å f tum långa , och af pro-

portionerad bredd. Slåggorne och hamrarne å-

ro åfven af olika ftorlek. Det märkes, at in-

nan fkifFren borttages, långsefter fido-yåggar-

ne af Grufvan, kilas och loflas förut med vig-

gar-

r
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garne, fa at våggarne, til forekommande af ftalp,

få fin råtta lutning. At långsefter bagge väg-
garne loffa på detta fåttet, år ett belvärligt ar-

betes nien nödigt til Grufvans fålcerhet , fom
blir fåledes bredare ofvantil , ån på bottnen.

Det år fållfynt , at for (ta lagret eller ofverfta

pallarne gifva god tak-fkiffer. Den år ej nog
tUnnldufvcn, formodeligen.af brifb pä fuktighet.

Efter denna kommer en annan fort > fom nyt-

tjas til täckning på Allmogens hus -> men ej

for långvåga affåttning. Denna kallas Skiffer

af rad t gryt (pott roux) efter den år brunaktig
och inblandad med roda 'flackar, fom likna

jårnroft 3 och år åfven nog tjack och tung.

Ju mera man kommer pä djupet, defs mer for-

fvinna deffc fläckar , merendels pä mgm fots

djup. Dä räkas vacker tak-{kiffer > , fom 1 'ter

klyfva Ög uti tunna blad, och genom ymnig
tilgång erfätter det befvår och den koftnad ,

fom förut blifvit använde. Brytningen deraf

fker på famma fått, fom förut åranfordt.

Denna goda flciffren brytes ej forr, ån den
ofre förut til nödigt utrvmme år bårttageru

Stundom når arbetarne åro pä en pall af god
fkiffer, infaller ett ftyckc , hvaråffc ftifFren år

for los , och ej nog hårdnad, eller inblandad af

ftrimor och fläckar, fåfom af fl inta.
. Deffc fel

kunna hånda både på ftorrc och mindre djup ,

men åro ej långvarige.

Til anfartcn inråttas ftegar vid ena ftoffen

af brottet. Upfordringen af ften fker i början

med (kottkårra eller bärar , fedan med hand-

vind, och vid djupa brott med håftvind. När
belägenheten medgifver, at nyttja til vatnets

af*

\ ^ . .
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afledande ett djupt dike eller en ftoll, år det

Vid beftåndige brott det fordelakitigafte : annars

nyttjas i början åmbare och hank , famt fedan

upfordras med håftvind. På den fidan af brot-

tet, dar vindarne åro, muras for damjorden och
til defs fäker fot erhålles, af ften, forn blifvit ta-

gen ur Grufvan , med murbruk och jårnankare.

Defle byggnader åro få mycket mindre nödi-

ge at hår vidlyftigt befkrifvas, forn de uti dc
fläfte af vare Landsorter åro allmånne, och uti

de ofrige, om det (kulle behofvas , fåkraft kun-
de inråttas af en fådan karl , forn vore van
dervid

5
' och dertil kunde anfkaffas*

Skifferbrott odelåmnas , når de blifva for

djupe , och fåledes koftnaden til vattens och
Itens upfordring blifver for dryg. Vid Staden
Ängers finnas Skiffer-Grufvor af zy til 34 fam-
,nars bredd, mot 20 til af famnars långd. Dju-
pet från 30 til 4f famnar: ehuru de fiåfte ej

hinna til fådan ftorlek, Någon gång händer,
at lager af andre åmnen påträffas, då, i fall de
åro for mågtige , arbetet på det ftållet uphorer
och nytt fkiffer-brott anlågges. Merendels år

dock (kiffer-hvarfvet få mågtigt, at man aldrig

hinner utbryta fkiffren på bottnen.

Vid liggande eller mycket donlågiga fkif-

fer-hvarf, gores ej dag-opning ofver hela brot-
tet-, utan ett fchacht flås ned, och derifrån

drifvas hufvud - orter , tvår- orter och nödige
fånkningar; föm fker på famma fått, forn vid
våra vanliga Grufvorj men fkiffren brytes med
kilning. Dervid tages altid i akt , at viggar-
ne flållas efter fkiffringen , ©ch fåledes vid de
fiftnåmndc IkifFer-ftråckningar nåftan horizon-

~> ' tak s

1



284 1771. Ofh Nov. Dec.

tak; men vid de förut befkrefhe , nåftan lod-

rått*

Vid en del Odffer-hrott , fom af Allmoge
drifvas, gores ingen koftnad for byggnader til

ftens och vattens upfordring , utan de bara det-

ta upföre ftegarne , fedan fkiifern i Grufvan
blifvir nagot mera fonderflagen , och de fpara

derigenom forlags koftnad*

Sklffrens klyfning.
De arbetare, fom åro nedre i Grufvan, fyf-

felfåttas endafl med brytningen , och fldfferns

fonderfläende til den ftorlek, at den kan trans-

porteras. Andre arbetare i dagen åro ofvade

vid fkiffrens klyfning och tillhuggning.

Klyfningen fter pä det fatt ^ at den for-

fle Stenklyfvaren > Tab. IX, Fig. 1 . flod jer fkif-

fer-blocket, fådant fom det kommer från Gruf-
van, emot fitt vånrtra knå» Detta block har

ej ånnu fatt nägon ordentlig form* Stenklyf-

varen håller med fin vånftra hand ^en mej fel

Tab. IX* Fig. f. > och -flår derpå med en ham-
mare uti den högra banden, for a t klyfva ftyc-

ket uti åtfkillige delar , fom lättare kunna hand-

teras*

En annan arbetare, Fig. 2. eller den fam-

ma, om de ej åro til få tilråckeligt antal, de-

lar blocket efter fin långd. Når fkiffern år

längre ån fom fordras til ftorfta forten tak-ftif-

fer, fä delas den genom en fkorra , fom riftasi

flviffern , och fedan flås derpå med mejfeln. Det-

ta kallas , at åmna ftiffern. Samma arbetare

har åfven omforg , at flå bart den rygg eller

juphojning, fom plågar vara på (kifFern, for at

der-
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derigenom lätta arbetet vid klyfningcn , eller

gifva tag for meifeln.

Sedan {kifrrcn fi vida år tilredd , bor den
vidare klyfvas, fä at den far fädan tjocklek ,

fom fordras for tak-fkiffer. Arbetaren Fig. 3. t

fåtter fkiffer-ftycket imellan benen , fom äro

omlindade med tralor», ihopfydde til t å 3 tums
tjocklek, och träskor på fotterne. Han tager

en mej fel och delar fkifFerftycket til hälften af

fin tjocklek, och det åter til hälften, flacndcs

vid fferfta klvfningarnc med hammare, men vid

de fifta med handen. Arbetaren uphorer ej forr

at klyfva, ån ftyckct allenaft har den tjocklek,

fom fordras vid täckningen*

Mejflarne , Tab* IX Fig. f, åro på van-

ligt fått gjorde af jårn > långa, fmakj mer och
mindre tjocka. Ändan år ftål-lagd och hvåflad ,

och blir järnet tjockare , närmare til huFvudet.

Stenklyfvaren har hos (ig 4 eller f fädane järn

af olika tjocklek. Det tjockafte år \\ linea

litet ofvan om fin agg, famt \\ fot långt.

Det nåfta har en lineas tjocklek och defs långd

år i fot och några tum, DefTe nyttjas af ar-

betarne Fig* i\ och 2. Den tredje forten

ar z fot läng, och
-f

linea tjock, och fedan

nägre ännu mindrb , fom nyttjas til klyfningcn
Fig. 3. Emedan Stenklyfvarens arbete år be-
(vårligt, fa byter han ofta om arbete med ap-
teraren, fom da i mediertid klyfver.

Skiffern delar, fig i tunna blad, efter han
deraf år fammanfatt til ett oräkneligt antal

,

fom hårdna fedan tilhopa* Deffa långa oc^ bre-

da blad åro i fkiffern, fom faf - loterne uti ett

ftyckc trå, och kan den förra ej klyfvas an-

nor-
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norlunda. ån parallelt med dcfle blad. Ehuru
{kifFren. delar fig lått, få åro dock fållan de
två {tycken , hvari han fifta gången blifvit kiuf-

ven , af lika långd och bredd # Man forterar

fkiffrcn til tunnare och tjockare , famt ftorre

och mindre forten Om fkifFcrn far ligga for

långe i dagen och torka, innan den blifver kluf-

ven, få hårdnar den och blir otjenlig at klyf-

vas. Hinner man ej fnart klyfva honom, fä år

rådeliga$ , at imedlertid låta den ligga i vat-

ten , får at behålla fin fuktighet.

På förenämnde fått klyfves fkifFern vid Ån-
gers i Frankrike* men vid Rimogne nyttjas, i

ftället for Mejfeli, ett verktyg , fäfom Fig. 6.

Tab # IX. foreftåller*

Skiffrens tillhuggntng.
Når han år delt uti få tunna ftycken, fom

til täckning åro nödige*, återftår defs tillhuggning,

eller at gifva honom fin råtta ftorlek och jåmn-
het i kanterne. Detta fkrr af en Apterare el-

ler Tllhuggare, Fig. 4* Tab. IX* och år en
fFdan for hvar itenklyfv re. Apteraren fitter

unckr en fkårm gjord af qviftar, fom bevarar

honom vid ovåder och fkifFern for fol-torka*

Derfore bruka åfven en del ftenklyfvare fädanc

flvårmar. Tillhuggaren har imellan benen en
rund huggftock, gjord afhårdttrå, Fig 7," vid

pafs if fot hog , defs nedra fida år iz til 1 5

tura i diameter, och ungefärligen til ^rdelar af

fin hogd har den famma tjocklek , men fedan

år ofverfta delen til hälften afflcuren , fom Fi-

guren vifar. Arbetaren tager med vånftra han-

den det ftiflfer-ftyckc han viljåmnaj låggerdet
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horizontalt på ofverfta delen af huggftocken v

få at det utåt fkiffren, fom han vil hugga
bart , går utofver det ftålle af huggftocken ,

fom år nedflkurit i råt linea och få afflär han
med ett järn alt det, fom går utofver kanten.

Detta fifta verktyg, Fig. 8 , kallas huggknif,
det år ett jårn af if tums långd och 2% tums
bredd, defs tjocklek år vid pafs 3 liner* den
år hvafs och har (kår långsefter ena fidan. På
den andra fidan, vid pafs på tredjedelen af verk-

tygets långd, går en fpets ut 3 tum, åfven af

järn, hvari år ett häl. uti hvilket ett tråfkaft

infåttes. Med hågra handen gifves z eller j

flag på kanten af (kiffren , hvarvid den yttre

kanten faller jåmnt af, fom ibland fker allenaft

med ett flag* Vid Rimogne apteras (kiffren

ej med huggknif och ftock, fom nu årbefkrif-

vit, utan med hammare och ftåd, Fig, iz, 13,

på famma fått, fom vid taktäckningen (kal be-

Ikrifvas.

SkifFren hugges forft i rata linier, merendels

f eller 4 fidig, fom Fig» 9 och 10. T. IX.
vifa. På den fom har f (idor, kallas den fpet-

figa for hufvud , den andra for defs fot. En
otvad arbetare fer ftfax, til hvilken fkiffer-fort

ett ftycke år tjenligt, och TakfkifFren ätfkiljes

med fårfkildte namn eker defs tjocklek, långd

och bredd.

1:0 Qyarrée fine , eller den fina fyrkanten

år den tunnade , hvaraf ej mycket tilverkas.

Genom en Parlaments A6t af den f Augufti
1669 forordnas i Frankrike, at tor Paris och
for Konungens byggnader fkulle denna Tak-
{kifäfer-fort vara af iz til 13 tums långd for 7*

T til

* ' s/1- «

V
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til 8 tums bredd 3 och 1 lineas tjocklek* af

itark och klingande fidffer.

2:0 Qyarree forte eller allenaft Qvarrée ,

fyrkanten , utfåttes i famma förordnande , at

' vara af 10 til 11 tums långd for 6 til 7 tums
bredd, och z liniers tjocklek > hvarvid tillika

foefalles , at ej flere ån deffe tvånne forter fkul-

le til Paris foriåljas, och taxeras den förra til

21 Livrés, och den fenars til zz Livrés , (65
til 68 Dal. Kopp:mt efter nu varande Cours,)

for 1000 (tycken. Ägaren til Skiffer-brotten

foreftåldte, at mycken ftada tilfogades brytnin-

gen derigenom, at fkiffren infkrånktes til' tvån-

ne forter, at z liniers tjocklek paflade fnarare

til Qyarree fine, och en for Qyarree forte \ ty ju

ftorre en ftnrfer år, defs mera tjocklek fordrar

den j at innan ofvannåmnde förordnande, var

itarka fyrkanten i-J tum mera i långd och bredd,

och at hvarje 1000 fåledes täckte i~ famn me-
ra, ån efter det forefkrefne måttet $ at zz Li-

vrés vore for ringa pris, och at det ej år pro-

portion i betalningen for defle 2:nc forten For-
ordningen har ej blifvit andrad 3 men man har

ej funnit möjlighet, at noga efterlefva den fam-

ma Arbetaren ger val fkiffren den fore-

fkrefne långd och bredd 5 men kan ej bringa

den til t liniers tjocklek. En del flriffer tillä-

te?
. val mindre ; men ftorre delen faller tjockare.

3:0 Den tredje Siffer•forten, Poilgros noir

,

gores af den fkiffer, fom ej hinner til fädan
- ftorlek fom ofvannåmnde fyrkanter. Detta {la-

get år ibland en afläng fyrkant af ftorre eller

min-

tmu " ' " —
1

.i >.i —~—-—
(*) Oftanåmnde Defcription de 1'drdeife, p. 3f.

-
1
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mindie långd, med fpets på andan, och fom
den ar af olika ftorlek, täcker den ej få män-
ga alnar efter ioco, och fayes derfore til min-
dre pris ån Fyrkanten. DelTe tvånnc forter ,

N:o t och 3, åro de måft brukelige, och af-

fåttas til aflågsne orter.

4:0 Det fjerde (laget, Poil tachi^ eller flåc-

Jkig fkiffer, nyttjas til mindre angelägna bygg-
nader, år ej få vacker fom de förra* men i-

bland åfven få god. Den tages ofverft af ett

block, fom åtfkiljes genom {lappningar i Gruf-
van, och år fåledes ofta fläckig allenaft på cn
fida$ finnes få väl pa ftörre djup fom i dagen.
En del räkna til denna Claflen den (kiffer, fom
har flackar af andre Mineralier, fåfom k is, med
mera, h vilka til en del uplofas i luften, hvårföre

fådan fkiffer icke år beftåndig til täckning, u-
tan bor frånfkiljas. Til fläckig fkiffer föres

åfven af en del fådan, fom ej blifvit nog tunn-
klufven mot fin ftorlek.

f:o Om flciffer af rodt gryt, Poil-roux, år
förut nåmndt, fom bry tes närmare dagen, år ej

få vacker, och mera tung ån den ofrige, lål-

jes for ringa pris* men affåttes ej til ftäderne,

och år foga duglig*

6:0 Utom dels finnes fkiffer af Itfkillige

andre namn* men mindre allmänt nyttjade, få-

fom Qvarre/ette , fom år något mindre ån den
ftora Fyrkanten: VHeridelle^ fom år aflang och
af ringa bredd, tjenlig til täckning på Klock-
torn. Defle göras af den, fom ej kan nyttjas

til ofvannåmnde 2:ne hufvud-forter , nåml. Fyr-
kanten och Poil gros noir. La Cofine år convex

T z fkif-
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(kiffer, nyttig vid vifTe byggnader 5 men fvår

at erhålla, och mera dyr ån de ofriga.

Defsutom gifver Tak-tåckarcn ånnu flere

{kapnader, alt efter fom han finner det pafla

lig vid täckningen. Stundom afrundas ena ån-

dan til den fkapnad, fom Span vid våra Spån-

tak, Fig* 14. Tab. IX. 9 och nyttjas i fynner-

het til Kyrkor.
\ Tilhuggaren eller Apteraren gifver fldffren

den ftorlek, fom fkiffer-bladet tillåter, och råt-

tar fig ej efter något vifst mått for den for-

ten, fom kallas gros noir ^ allenafl at den år af

god och beftåndig art.

Upfyningsmanen vid arbetet delar fkiffren i

hopar, efter olika iorter, och fåtter derpå ar-

betarens namn. Defle hafva merendels bryt-

ningen och tilhuggningen på beting for iooo*

Vid Rimogne fkal en arbetare kunna tilhugga

eller aptera om dagen från 16 til 1800 ftycketv

fkiffer. Den allmånnafte prof-fkiffren dårftådes

år utfått til 6 å 7 tums bredd , och 10 a u
tums långd. Ägaren til fldffer -brottet vid Ri-
mogne betalar arbetaren for tufendey från 3

Livrés 10 fols, til 4 Livrés 10 fols, (fom gor

11 til 14 Dal. Kopprmt (*),) for brytning,

upbårning* (ty dar nyttjas ej vindar utan ar-

betaren tager fkiffer-ftycket på axlarne) klyf-

ning och tilhuggning. Ägaren fvarar allena ffc

for vatten-upfordring och ftegarnes vidmagthäl-

lande.

(*) 4S Skillingar Banco åro lika med 66 mark K:mt.
och 27 Skillingar Banco eller 1 Crona lika med 3
Livrés tournoix, fåledes år 1 Livré lika med !2f
mark Kopp:mt. 1 Livrc har 20 fols, 1 fol ii

denitrs. cfr. Krusens Comorift.
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lande. Skiffren fåljes vid brottet for g til 10

Livrés, (zf til 31 Dal. Kopprmt^) for iooode.

Vid Ångers råknas, at en arbetare hogft

apterar f å 600 ft, om dagen , hvilket ej få

noga km utfåttas , efter famma arbetare ymfom
klyfver och tilhugger, Omkoftnaderne åro i

ofrigt drygare vid Ångers. Pä detta fiftnåmnde

ftålle kan en Skiffer-Grufva gifva om veckan
100000 goda Taldkiffer af fårfkilde forter ,

fom for hela aret gor anfenlig mångd. Dar åro

7 til 8 fådane brotts men de åro ej vanligen

alla uti arbete.

Takfkiffren fåljes efter 100 eller icgo.

For de finare forter lemnas i ofveröcott 4 ft.

på 100, i affeende på det, fom går fonder vid

förfelen, och defsutom for de andre forter ieoo
it. på köpet, når 200CO ftycken tagas. Vid
arbetet nyttjas barn af 7,8 och 9 års ålder ,

fom brukas til hjälp vid fkiffrens klyfning, och
vid 10 eller 12 års ålder åro de nog ofvadc ,

at arbeta for egen rakning»

Skiffren transporteras hålfb fjoledes, hva-

råft dertil år tilfålle. Uti Frankrike föres den
til hamnarne i vagnar, med 4 eller 6 ft. Oxar
forfpånde, fom dä draga 5 eller 4000 ft. fkiffer

på vagnen ; eller ockfå fores den fom klof på
Håftryggen i korgar af fpjålor, då en Haft ka»
bår* 3 til 400 ftycken.

Af fkifFer göras åfven Bordflnfvor , Graf-
ftenar, och Golfften inuti rum, fedan den blif-

vit polerad men dertil utväljes fådan fom har

måfta glänts och hårdhet , hvartil Ikiffer frän

Genua råknas for den båfta.

T 3 Tak-
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T&k-tdc kning med Skiffer.
På utlåndfka orter nyttjas ribbor, at fa-

ttas pä taket 5 få nåra at de näflan rora hvaran-

dre (*-) , och derpå fpikas fkiffren, och täckes

pä famma fått fom Spåntak, hvilka hos ofs åf

ro brukelige vid Kyrkobyggnader. Tab. IX.
Fig. ii.

Det (kuile formodeligen vara båttre hos

ofs i at lågga tunna bråder enkelt v hvilka af

fkiffren bellåndigt for rota bevaras 5 men ej or-

dentligt bråd-tak* hvartil for mycket bråder fkul-

le ätga, til onödig koftnad. Som ribborne (kul*

le fägas och vara tått-lagde, torde det vara ringa

befp .ring at nyttja dem mot bråder , hvilka

borde fagas tunna : fmala Tall och Granbråder^

til andre behof mindre tjenlige , kunde dertil

dugd> hvilket dock ankommer på for(ok.

v i Taktåckarens verktyg åro, et litet ffcåd af

jårn, Fig 13, hvarpå han vidare jämnar fkiff-

ren, och rundar en del forter > famt en liten

hammare
5

Fig. 12, fom på ena andan år trub-

big , hvilken nyttjas , at mot ftådet afflå de
kanter af fkiffren," fom ofverfkjuta ftådsts fida,

och på andra andan flutar hammaren Cg uti

en fpets. Ofvanpä år hammaren hvafs och ej

afrundad , fom nyttjas åfven for fkiffrens vidare

jämkande» Med hammarens fpets flås Spik-hål
uti Skiffren, då den lågges på fidan af ftådet,

hvilket gär fort uti ett flag, och hvartil for-

dras tåckarens handlag. Det år vanligt for den
båfta tåckare, at nägre fkiffrar fpringa, fårde-
L.

'

, ^, ;

II I IWW—» » i ,r* mm, aii.i . ,..m i i m l i . m .. i. i ,. i.

f*) FEUB1ENS PrincipeJ £Anhkcäure
; Paris, 1677,

P- 147- .

"
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lcs om IkifFren har tvjrlofsnor, eller år bruten

i dagen. I Frankrike och England flås hålen

pä detta fått 5 men på en annan ort göras fpik-

hälen förut med en drillbår, hvilket går något

långfamare. På en del fkiffer gores ej mera ån

ett hål 5
men merendels tvånne. Pä den fkif-

fer, Fig. 10. fom har f fidor, fattas hålen på
ena fidan. Det lilla ftådet år få gjort, fom
Fig. 13 vifar, at Tåckaren flyttar det och få-

fter uti Tak-ftobrne 3 alt fom han hinner med
täckningen*

SkifFrcn fåftes antingen med fpik eller tra-

nubbar, pä fått fom Fig. 11 vifar, få at fpik-

hålen altid blifva täckte, af den ofvanfore lig-

gande (kifFren. På en del ftållen brukas , at

ftryka litet murbruk eller klifter imellan fkiffer-

kantarnc; men detta nyttjas ej på en del andre

ftållen. Med de andre forterne, Fig. 9 och 10
ffcer täckningen* utan at (kifFren rundas på ena
andan, Sådane Skiffcr-tak kunna ^anfka långe

vara, utan at behofva någon reparation, hvartil

dock den flåckige och rode fkifFren ej bora

nyttjas.

Vid täckningen förhålla fig fårfkildte Skiffer-

fortcr fålcdes (
#

j , at af den fina Fyrkanten 1000
ft. tacka få qvadr* Toifes

s
eller famnar. (**)

Den ftarka Fyrkanten - f dito,

Den lilla fina Skiffern - 3 flito*

T 4 Qyar-
1,1 1 — »

1 ^

' k,

(*) Diäfonaire Encyclopediqve. Art. Ardoije.

(**) En Franik fot förhåller fig til en Svcnfk , fom
1094 til \000 (KongL Vet. Acad. Handl. 174».
p. 117.) På 1 Toife eller famn gå 6 fot. på 1

fot ii tum
t

pä 1 tum 12 linier. Anförde tftht

vid täckningen åro efter Franik fot.
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Qyartelette - - - z\ dito.

1/heridelie - - - z dito.

Efter en annan upgift tacka af Qvnrrée

forte eller den ftarka Fyrkanten, iooo ft.

4 famnar, dä den ligger under kanternc 3§
tum*.f*>

Oaktadt de omkoftningar , fom i anledning

af denna befkrifning fordras til Tak fkiffers

brytande och tilredande, lårer, då jåmnforelfe

med Taktegel gores , lindrigare koftnad och
mera beftåndighet gifva fkiffren företräde for

andre åmnen til taktäckning, få val til vanlige

Vånings-hus, fom til Kyrkor och de präktiga-

fte byggnader. Det vore derföre onfkeligt, til-

lika for fkogarnes befparing , at Svenfke lkifffer-

"brott kunde upfinnas och behorigen arbetas.

SAMUEL GUST. HERMELIN.

FORTSÄTTNING
Af

Hiftorien om Gfrjickjllfvers föreningar med
faitjyra, (**) af

TORBERN BERGMAN.
Om Hvttt Nederjlag.

vitt nederjlag ( Mercurius praecipitatiis

albus , Mercurius cosmeticus , Lac
Mer-

][*) Description de 1'Ardoife p>j6, efter den ftorlek;

fom i ofvannåmndc Parlaments Åft år utfått.

(**) Se det föregående
)

uti Andra Qvartalet for år

i 770.
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Mercurii) kallas det hvita Pulver, fom nedfal-

ler mur Qyickfilivers uplosning i Skedvattcn,

då kokfalt eller defs fyra kommer deruti. Får-

gen, tilrednings-fåttct och viffa ändamål, hvar-

til det blifvit anvåndt , hafva gifvit anledning

til flera namn, under hvilka dock allmånneli-

gen nog (kiljaktiga åmnen förblandas (§ lo}.

Potier kallar det Calcinatum Majus. Defs ålder

år utan tvifvel anfenlig, ehuru man hårtils icke

åger någon kunfkap om defs forfta upfinning.

19 Tilredningen fker gemenligen fålunda:

i en mattad Qyickfilfver-folution flås ialtlaka ,

ftrax grumlas hela maffan och ett hvitt ilem
faller {måningom til bottnen. Man di*yper der-

uti mera, få långe dylikt märkes, och fedan

alt val fatt (ig, afhålles det ofver flående klara*

nederflagct Ikoljes med påflaget rent vatten >

och åndteligen torkas, antingen i öppen luft,

efter Barchusens forefkrift (*), eller irneliari

fugpapper for eld, forai dock bor vara lindrig,

emedan det annars låtteligen gulnar, fom Ma ers

anmärkt» (**)

Härvid föregår en dubbel decompofition.

Qyickfilfret flåpper Saltpcter fyran, fom före-

nas med Alkali Mineralc i koklaltet til ett fyr-

kantigt Saltpetter, hvaremot faltfyran går ihop

aned Qyickfilfret til ett i vatten fvårloft falt

,

hvilket, i brift på tilråckligt lofemedel, i ftoif-

re eller mindre mångd, ftrax oredigt cryftallife*

ras och under ett flemlikt utfcende til bottnen
nedfaller. Til fällningen kan brukas Salmiak
*>rh alla andra fal ter, fom hålla famma fyra ,

Tj ja

(*) Elem. Chemise. (**)Colleä t Chym. Leydcnfia.
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ja åfven Spiritus Salis, hvilken eniam år i fland

at (tilja Qyickfilfret från Saltpeter-fyran j men
dec vore längr dyrare och år fåledes icke hru-

keligt. Fri Saltfyra fkal ock kmna ett lattloftare

nederflag, fom Pott , Geoffroi, och Junker
intyga Tilflls frifk urin, få fås Mercurms
pr<ecipitatus incarmtus* Urin håller, utom kok-
falt, både Sal digeftivum och Salmiak, det år

fäledes lått at finna orfaken til fällningen. Rod-
heten kommer af något främmande åmne* Le-
mer y fager detta nederflag vara mildare , åa

det hvita,
(

#*)

Då en mattad Qyickfilfver - uplosning ge-

nom kokfalt decomponeras , måfte nödvändigt

hånda , at den Saltpeter* fyra, fom från Qyick-
filfret afOviljes

,
antingen jåmnt forftår, år 6f-

verflodig eller otilråcklig , at måtta det los-blif-

na Mineralifka Alkali : hvilkendera håndelfen å*

ger rum, fkulle genom reaktions prof lått kun-
na utrönas , om icke Mercurius Nitratus hade

den egenfkap, at altid gifva flag på fyra. Un-
der formodan, at fådant af någon öfverflodig

vidhängande '(mittå torde härröra, har jag bu-
dit til at med fuktigt Alkali bårttaga den (am-

ma, men fluteligen funnit, at flag på fyra ic-

ke férr uphorde, ån alt -Qyickfilfret var fåldt.

Om mycken och ftark faltfyra. pa en gång
råkar Mercurius Nitratus, få alftras verkeligen

ett frätande Sublimat, h vilket år mera låttioft,

och dä vinnes intet kvitt nederjlagk Man bor

derfore, foim Herr Monnet råder, om ånda-

(*) DiéL de Chymie.
(**) Cours de Chymie.
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målet fkal erhållas, utfpåda folutioncrnc och
Jängfamt blanda dem tilfammans. (*)

Nederflaget bor (koljas, men icke mer, ån

fom fordras til affkiljande af inblandade fyrkan-

tigt Saltpeter. Brukas mycket vatten , och i

fynnerhet om det får ftå långe derofver , kan
altfammans uplolas

(
#*). Nyttjas varmt vatten,

kallar T. Mayerne De Turqvet det fkolj-

da nederflaget Manne de Mercure. ^
#**)

Hvttt Nederjlag^ lagom torkadt, våger, en-

ligt Herr Pli/mmers Ron, litet mer ån Qyick-
fiifret, iom hårtil blifvit anvåndt. ("{-)

io* Sed^n genom kokfalt ingen ting vidare

låter fålla fig utur Qyickfilfver • folution, for-

blifver det frånfiladc klara ändock frätande

,

hvadan det blifvit brukade at blrttaga flackar i

anfiktet. I blanning med Aqva Rofarum > Li-
liouim Alborum, Fabarugi eller annat dylikt,

blir det hvitt fom mjölk, och har nyttjats til

erhållande af {kår hy , famt i anledning deraf

egenteligen fatt namn af Mercurius cosmetictis

("ti""). Denna fleårpa hårrorer af uploft Qyick-
Jilfver, fom ftrax vifar fig , om eldfaft eller

flygtigt Alkali tilfias, då en ymnig fällning feer,

hvilket Barchusen redan anmårkt ("tt+) : ja

Junk-er iorfåkrar, at faftån håltten lå mycket
kokfalt fonf Qyickfiltver brukas , fä fålle$

dock knapt ^ (§)• I anleende hårtil, år van-

(*) Kongl. Vet. Acad. Handl. 1770. (**) Éflay for
a Reformation of the London Pharmac. (***)

Malouin, Ghimie Medic. (f) Oblervations of
the Society at Edinburgh. Vol. I. 0f) I. F.
Cartheuferi Pharmac. (fj) Elem. Chemis. (§)
Confp. Chemiae.
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ligt på vara Åpothek , och det forefkrifves äf
Chemifteri at dä kokfalt ej faller mera, ne-
derfla det ofriga med Alkalrfk Salmiak-fpiritus,

h varigenom, efter Juntcers intygande, fäs ett

'hvitt Pulver , fom väger omtrent hälften emot
det forft uplofta Qyickfilfret (*). Uti Edin-
burgifka Pharmacopoeen tilredes hvitt neäerftag

pä det fått > at frätande Sublimat uplofes och
prarcipiteras medelft Salmiak-lpiritus. Londinen-
fes åcer hafva i det nårmaftc f§lgt Lemeely ,

fom lofer en del frät* Sublimat och lika myc-
ken Salmiak i| 4, delar vatten (hvilket utom Sal-

miaken ej låter gora fig> (§. 12.), filar och pra>
cipiterar med eldfafb Alkali (**). Härigenom
fas ^ hvitt Pulver emot frätande Sublimaten
fom Dossie berättar Salmiakcn gor här

ej alienaft frät* Sublimatet långt lifligare, utan

väller åfven, at hvad fom fåiles > blir hvitt, en

besynnerlighet, fom Arch. HjÅrne redan an-.-,

märkt, ja at dertil alienaft behofves 1 del flyg-

tigt Alkali emot 10 delar af eldfafb (t). Tilflås

Saimiak-fpiritus, fedan fällning fkedt med urin,

crhåiles Lemerys Mercurius pr<ecij?itatus niger.*

Således förblandas under famma namn nog
fkiljaktige åmnen > och en Läkare y fom fåre-

"ftrifver Mercurius prsecipitatus albus, kan fl

•antingen en Qyickfilfver-kalk , ett Qyickfilf-

ver-falt , eller en blanning af bägge. Det år

fan t , at de til utfeendc likna hvarandra , men
ej få til befkaffenhet. Genom faltfyra fås ett

verkeligt falt > men genom flygtigt Alkali en-

daft

'(*) 1. c. (**) Gours de Chymie. (***) The
Elaboratory laid open. (f) Tent* Chem. Tom. II.

1
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daft en Qyickfilfver kalk, fom medel ft tvätt-

ning kan frias från fälta. Denna fenare har

dcrtore af en del tätt fårfkildt namn. T-eich-
meyer pallar den Turpetum album

(
#

) , och i

åldre uplagor af Pharm. Londinenfis, heter den
Mercurius frtcipitatus dulcis. Den är ock verkc-

ligen bäde mindre flygtig och mindre fkarp*

Dossie foreflär at fålla frät. Sublimats-folution

med lutfalt. Det år vifst, at nederflaget ofta blir

h vitt 5 men han har ej vetat , i hvad håndelfc

det lyckas > nämligen icke annars, ån då lutfal-

tet år gammalt och haft tilfålle at til vifs grad

måttas med aer fixus.

Emedan Hvitt Nederjtag år mer eller min*
dre lofligt i vatten (§• zi.j, få kan det vara

ofåkert, hvaraf den egenteligen fä kallade Mer-
curius cosmeticus beftar, antingen faltfyra, eller

faltpetter-fyra, eller bägge, hälla Qyickfilfrct der-

uti uploft. Jag vil ej neka nårvarelfen af nå-

gon del faltfyra , hviiket på omftändigheterne

vid fjelfva förrättningen beror, men tror mig

Nitratus, blir den mjolkig* men klarnar åter,

om mera tilflås. Slik mjöl k farg har ej upkora-
mit, då jag på famma fått forfokt med frät*

Sublimat* Således efter Mercurius cosmeticus
hvitnar i blanning med deftilleradt vatten

,

fom förut år anmärkt* och deiTc verkeli&en hv-
ia mer eller mindre Mucilagmolum , fä måite
denna förändring härröra af Mercurius Ni-

tra-

(#) Inftir* Chcmi*.
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tratus, hvilken deraf åtminftone til någon del

decomponeras.
Ändteligen bor jag nåmna ett tilrednings-

fått, fotn af en ånonymus foreflås, nämligen
at på torra vågen, af frätande Sublimat, med
vifs afpaflad mångd Qyickfilfver, lublimera ett

falt , forn i fkårpa (Varar emot Hvitt nederflag

men detta verkftålles icke nägorftådes, fä

vida mig kunnigt år,

21. Huru mycket Hvitt Nederflag i vifs

mångd vatten kan lofas , är icke utrönt , och
ISrer fvarligen med noghet kunna beftämmas ,

emedan mängden af fyra inom viffa grånfor kan
vara fkiljaktig, hvilket gor åtfkilnad i utflagen.

Äfven gor det mycket til faken, i hvad tilitänd

faltet ån I det ognableck fom faltfyran bin-

der fig med Qyickfilfret, år detta falt måft läs-

ligt , men får det falla ned och val klimpa Gg,

få blir det omfider ibland de fvår-lofligafte. Sal-

miak hjälper ganfka mycket uplosningen, bads

i vatten och Spiritus Vin i , hvilket förut an-

märkt år om frät. Sublimat (§. ilk
Dcnn afvårloflighet gor, at tilräckeligen fto-

re cryftaller icke hittils kunnat erhållas, och.

foljakteligen ej eller deras råtta fkapnad utredas.

22. At Hvitt Nederflag håller mindre fyra 9

Sn fråt. Sublimat , kan af åtfkillige omftåndig-

heter inhämtas: det år mycket fvårloftare (§.

21), til fitt lynne mildare, famt mörknar i

kalkvatten och Spiritus falis ammoniaci , i det

Hållet at fråt* Sublimat gulnar eller hvitnar.

Forhållandet imellan fyra och Qyickfiltver år

efter

—— 111 iIIWiiiiiiii—MW» W» r» 11 1 1 mi «wr «.<».i m nn*.* u»««.w»- n r <mmm ttmmmt i

(*) Eflay for a Reformation of the London Pharmac.
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efter omftåndigheternc något fkiljaktigt, ty un*

der namn af Hvitt Nederjlag begripas alla da
Qyickfilfver-faltcr, fom mårkcligen åro flcildc

bäde från frätande och mildt Sublimat, famt i-

rhellan dem utgöra medelflag.

2 j* Detta falt undgår ej altid forfalfkning.

Ibland tilfåttes felyhvitt, til hvars uptåckande
Dossie bjuder, at blanda något deraf med J
Iutfalt, och hålla det i eld til defs rok upftiger»

Finnes då en bly-kung i di-gelén, få år- bedrä-

geriet handgripeligt , i annan håndeife måfte he-

la lämningen, lom bor vara ett Sal digeftivuoi

(ej Tartarus vitriolatus, fom han fager) låta i

vatten uplofa figs men år något olösligt, ut-

märker det tilfats af hvit jord* (*)

Hvit Stårkelfe plågar ock underftundom
tilblandas. Det rojes af lättheten, och af det

kolaktiga, fom blifver qvar , då en nypa lågges

på gléggadt järn.,

UTRÄKNING
Öfver

Solens ^arallax , i anledning af de uppå
Ring Georg Eyland gjorde Objerva-

tioner ofver f^eneris gäng genom ,

Solen, år 1769 , at

AND. JOH. LEXELL,
Aflron. Prof. och Ledarn, af Kejferl. Acad, i Petersb,

Til Kongl. Vetcnfkaps Academien hade jag

for någoh tid tilbaka den åran at inlcmna

~~ —
1

» I ». . . ..i — .M». '
1

I

() I. c. 1
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uträkning ofver Solens Parallax, fadan fom den
finnes, då de i America vid Hudfons Bay och
St. Jofeph i Californien gjorde Obfervationer
ofver Veneris gäng genom Solen, jåmnforas

med de i Lappland anftålde (*). Vid detta til*

fålle utbeder jag mig at fä tillägga de (lut-

fatfer , fom jag utaf de pä King Georg Ey-
land gjorde Obfervationers jåmnforelfe, dels med
de Lapplåndfke, dels ock med de ofrige Arne-

ricanfke, til Parallaxens faftftållande funnit.

Sedan jag förut korteligen anfört den Me-
thode , fom vid defla underfokningar blifvit

nyttjad , blifver nu mera onödigt, at vidare

derom något nåmna* Jag får altfå ftraxt anfö-

ra , at for King Georg Eyland följande fyra

vården blifvit fundne pade tider, jag med 7, T
&c« utmärkt. L

T. M. s.

T =3.m # 8.— 38,719 ^— 12, 2^5^-4-19,3^9^

T =2
# 5-2.14,— 39,072,^— 13,648^-1-20,280. v

T7' —2.52.14—44,1^1^—13,707.^^20,319. v

I'"—?. «• 8.—43,504.^— I^,30i 4y4-i9,39§.

Om nu ä andra fidan T, T' &cc. fattas lika

med de tider, pä hvilka Obfervationerne blifvit

anftålde, och xqvationerne behorigen tra£teras,

upkomma deraf följande seqvationer. (**)

(*) Se Handlingarne for Juh Aug. Sept. detta. är,

hvaråft, i ftåJIe for Te, altid bör fattas 7T.

(**) Jag bor hår ej förbigå at nämna , det jag i fyn-

nerhet nyttjat de af Herr Greem upgifne Moinen-
ter

, undantagande hvad den inre Contaétus vid in-

gången beträffar , för hvilken jag valt det af Herr
Do<ä. Selander upgifne , fäfom ett medium i-

mellan dem , de öfrige Obfervatorerne anteknat.
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li —P42= —82^22 3.^—24, f f6.^+38,707. f*

IL — 8«7 5f"—83,223.^—^7?3ff^^4^ff^ '

IIL—8pp= —82,870, Z5 5 p62.jH- ^
+ 20, 3 ip,^

IV. -~P 1 o, fr:—8 z 9 f76 \
tt~z f>P4PJ+ 1 p, 3p8 . p£

+ 20, 28o* f

Af dcfla seqvationer hånledas följande vår-

den pajs fom jag, for at bibehålla ordningen

med de i min förra Afhandling anförde, få an-

tek nat:

X. J> =+ 38,302 — 3,348^4*1, 57p4 fi

XI. ^= ^31,713—3,042^ + 1,484. v

XII. y=-+-3f*434 — 35 I 9^^+o>74<5^+ö5783^
XIII.7=+3f,o88 —3,182^+0,747^-4-0,782^
- DefTa vården på ^ har jag vål fårfkik med

livar och en af de förra jåmnfort , och deraf

utfökt vården på Parallaxen, men til at undvi-

ka vidlyftighet , vil jag hår allenaft antekna

de medel-våiden, fom af hvarje flags jåmnforelfe

finnas*

Utaf jåmnforeHe itnellan vården L IL IIL
IV* och % XL XIL XIIL
fe8>8f4—o,oof v)

Af jåmnforelfe imellan V. och de fyra fifta,

^=9,609+0, 36 3 (^—0
Af jåmnförelfe imellan VL VIL VIII.

IX och de fyra fifta

57-n8,8o2+o,öd2 p)

Då alla delTa determhiationer anfes vä-

xa af lika vigt med dem jag förut funnit *

U och

4
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och altfå af allas fumma tages ett medium

,

finnes

w=8,773+0,0 f 8 (/t—v) (*)

Ehuru detta varde (kulle Tynas ej mycket
kunna (kilja frän fanningen , bör jag dock an-

märka, at vid denna 'flags underfokning man af

alla refultaterne, ej lårer blott få taga ett me*
dium 5 utan at tillika harva affeende pä den
trovärdighet, hvar och en af dem färfldlt kan
aga 5 emedan tydligt år , at ju ftonre coéfficient

TT hafver uti den aeqvation , hvaraf defs varde,

utfökes , defto mindre har man at befara mår-
kelig ändring i Parallaxen af de fel, fom fig i

Obfervationerne kunna hafva infmygt. Til at

altfå finna ett medium , fom til detta begrep
vore lampeligt, har jag af h varje flags jåmn-
forelfe tagit ett Medel- varde, och anfedt defs

trovärdighet fåfom proportion«l til produften,

hvilken upkommer, då antalet 'pä de vården, af

hvilka famm a medium blifvit hånledt , multir

pliceras med coefficienten for sr. For mera ty-

delighet (kull , far jag nu utmärka Obl e rv a -

tionerne for 'Hudsons Bay , St. Jofeph och King
Georg Eyland i deras ordning med talen I, il,

II I, famt de Lapplåndfke med IV, hvaraf Re-,

fultaterne befunnits, fom -följer:

Prq-

(*) Uti min förra Afhandling finner jag, st värdet

uppå 7 /y för St. Jofeph i Californien år felaktigt,

nämligen coéfficierlten får tt bor vara 1,993 i frål-

let for i^S^i fom pa de ofrige följande rakningar
har* den verkan, at det dä fundne Medel-vårdet på

n bor åkas med Ä fec. elier vara V 1
i ftållet

för m$u
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Probabilicct

I.

I?

I.

t.

4.

- 64-

- 8.

104.

- 8.

- 16.

- 32.

Medel-varden.

8, 8f4*

At jåmnfjrelfe

nnellan

£>3

r.

11.

n.

och

och II„

och IV.

och I.

och IV.
och IV.

o, 00 j\ — v)

609. -4-0, 363.

8, 80 z. -t- o, 062. v)

8, 1 18. — o, 3 fp, 0
g, 4if. — o, 081.-(^—

0

85 73 u -t» o, 182..

Medel-värdet af: alla blifver altfå ^—8,784
+0,046 0*— Oj oC^ da jåmnforelfcn imellan II.

och III. aldeles uteflutes, föm for mycket (til*

jer från de ofriga, 8 ,7)7-4-0,0 3 5
v).

Detta nu fundne varde pä Parallaxen bor-

de väl altfå ganflca nåra med fanningen inträf-

fa, om icke Momcnterne for de yttre Cönta?
<ftus på King Georg Eyland med fkäl vore

roifstånkte, at våra tämeligen felaktige. Det
bletVe for vidlyftigt, at hårofver anföra ett ut-

förligt bevis : följande torde altfå gora tilfylleii,

at otVertyga hvar och en derorn. Så val af ut-

räkning, fom af ofverensftåmmelfe imellan flera

goda Obfervationer, finnes, at drogsmälet imel-

lan tvänne Veneris Contaéhis , den yttre och
inre, for Jordens centrum ej låret mindre kun-
na utfåttas, ån til 18'. 40". På King Georg
Eyland har, få väl for utgång fom ingång, Pa-

rallax-effeéten varit negativ , och foljaktcligen

fkedt , at famma drogsmåi där bordt obferveras

något (torre, åh vid Jordens centrum t . likväl

finnes den famma af Obfervationerna for ingån-

gen hogft tWV $f" och for '-utgången allena ii

18'. n", hvilken mårkeliga llilnad ofelbart rö-

jer betydande fel i Öbfemtionerne* Men at

8 def-»
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dcfla fel egenteligen bora tilfkrifvas de yttre

Conta&us, tyckes med tåmelig vifshet kunna
anfes for afgjordt, dels i affeende pa fjelfva fa*

kens natur , fom , åtminftone hvad den yttre

Conta&us for ingången angår, innebår, at den-

ria Obfervation håldre ån någon af de ofrigc

kan vara felaktig j men fornåmligaft af den vac-

kra ofverensftämmelfe, fom vifar fig imellan de

inre Conta&s-mornenterne och de Obfervatio-

ner man på bagge de andra ftållen i America
gjort, da utan tvifvel åtta Obfervationer bora

anfes aga mera vits-ord, ån tvånne. På denna
grund har jag altfå trodt migaldeles bora utefluta

yttre Coritaéfcs - momenterne for King Georg
Eyland och dc folgder deraf blifvit dragnc £

famt af de ofrige Refultatcr, efter ofvanbeftrif-

ne Method, foka Parallaxeri.

Probabil.

8. - 16 S, 319

1. - z. 8> 57 1

4- - 8 8, 1 18
8. -16.85 4^r

Medel-värden.

o, 190. (ft

O, OOO. (fO-

o, of 5. &
o, 55-9. (m

0
0
>)

»)

0,081. (f—

o

io". - 3£.|8,75i +0, 182. (p— i>)

Af jåmnfSrelfe

imellan

III. och I.

III. och II.

III. och IV.

II. och I»

II. och IV.
L och IV.

Medium af defla blifvcr altfå 57=9,497
—0,029 O—*), eller är=8",f|£ om fi-'v fät-
tes lika med—0,8, hvilket utan mårkeligt fel

ft-e kan. Detta varde pä sr fynes åga få myc-
ket ftorre trovärdighet, fom det genom ett me-
dium år funnet af fadane vården, hvilka fjelfvc
Ims-imcllan ganlka litet åro Ikiljaktige, då in-

tet
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tet af dem mer ån fec. finnes fkilja ifråa

medium. Det år alti a all anledning at tro ,

det Parallaxen lårer falla imellän 8,f och 8,<S

fec. och utan mårkcligt fel kunna få antagas

=8 3 5f fec*

upkommer, når y . N:o X fubtraheras ifrån

I
N;o V, blifver tt ~ 10,43^ -f-o, jzo

hvilket omojeligen med de ofriga kan förenas,

om ej ^

—

v fåttes ftorre ån— 2., hvartil dock in-

gen anledning gifves , emedan Veneris Diame-
ter då ofelbart ånnu borde minfkas pä 1 fcc.

eller mera 5 at fortiga, det famma varde alde-

les icke kan förenas med det, lom af de vid

Hudfons Bay gjorde Obfervationer finnes. Icr

ke defs mindre kan vara tjenligt at anmärka,

det for King Georg Eyland finnes p—v=z-~*

25326—0,031 y eller om y fåttes f*>—

f

2 343 5 hvilket varde, då det infåttes i det

ofvan anförda på tt
, gifver 57-rr8,68 fec. vid pafs*

hvaraf altfå tydeligt år, at, då man betraktar
få vål yttre fam inre Contafts-momenterne for

King Georg Eyland , fårflcilt ifrån de andre
Americanfke, Parallaxen ändock ej finnes ftiga

til p fecunder.

Hvad de inre Conta&s - momenterne for

King Georg Eyland angår , kan ej nekas , at

de ju åfven något tynas tvifvelaktige , i anfeende
til den mårkeliga fkilnad, fom imellan dem fin-

nes: likväl år det.vifst, at om de famma huru
V 3 fom
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fom hälft fins imcllan combinéras , Parallaxcft

ej kan finnas mindre ån 8,4 fec. och ej it orre

ån 8,7 fec. då medlet ofelbart lärer komma
fanningcn närma ft.

Hvad Latitudens correétion eller värdet på

y angår, hade jag for detta funnit ^=£6,37$
+0,781 (p+v) och o,fi53 — 0^038. >
Jag nämnde dä, at om p+ v fåttas—o , blifver

y =6",4 , men at fainma correction med flcål

tycktes vara for flor , emedan Obfervationerne

på Solens och Veneris Medelpunkters minfta

äfftånd enhälligt utmärka, at famma correftion

torde vara några fecundcr mindre. Sedermera
har jag af en anfenlig mångd Obfervationer 6f-

ver minfta afftånden imellan Solens och Vene-
ris bräddar /gjorde i Noriton i Norra Ameri-
ka, med tåmelig vifshet tyckt mig bora fluta>

at Medelpunkternas minfta afItänd lårer kunna
faftftållas til 10 min. 1 1 fec. om Solens half-

va Diameter år 947 fec. och til 10 min. 9,5* fec.

om den allena ft antages vara 945* \ fec. Vore
man altfå vifst forfåkrad om råtta värdet på
Solens Diameter , torde ock tåmeligen nåra

kunna afgoras , om Veneris Åtmofphasr ågt nå»

gon verkan , at minfka Veneris , drogsmål inom
Solen, och huru högt den bor utfattas? Ehuru
nu ingen ting med vifshet derom lårer kunna

% f ågas , kan dock famma verkan utrönas > for

hvart och ett antaget vårde på Solens halfva

Diameter Orn den dä forft antages =947 f?c*

och Veneris halfva Diameter z8,6 fec\ fä eme-

dan for denna hand el fe 7=4,3 fec. vid pafs

,

blifver ^ ^=— 3,04 och f*
— Jer—0,73 , altfå
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/urr— 1 >88 och y=r— i>i&. Efter nu 'tumman
af halfva Diametrerne = 97f 9ö, och (kilnaden

918,4, få finnas effefterne af Veneris Atmofphser
til at minfka medelpunkternas afftånd , vara for

de yttre Contaftus— 1,48 och förde inre — i,f6,

hvaraf altfå bor följa , at de yttre Conta&us
borde fke z6 fec. och de inre 51 fec. vid pafs

närmare til Conjun£fcionen> än om Venus in-

gen Atmofphaer hade. Om åter Solens halfva

Diameter fåttes=P4f,f, då ^—1,8, blifver^n-v
——4,^7 och

v

jtt— vzz -~0,67 y foljakteligen f«
=

•— 1,6- i och y=— i,oy
3
famt effe&erne at min-

fka centrernas afftånd, for de yttre Contaftus
— 0,71, och for de inre—o,8f. Håraf (kulle då

följa, at Momenterne for de yttre Contaétus
blifvit flyttade 13 fec. och for de inre 17 fec.

vid pafs närmare til conjunftionen, for Veneris

Atmofph^er {kull. Det år af fig f jelft tydeligt,

at defTa flutfatfer alleriaft ungefär kunna an fes

for påliteliga, och af de hufvudfakeligen grun-

da fig på de ofvan anförde vården af ft-+v och

ft—v f af hvilka i fynnerhet det fenare val tor-

de tåla någon liten ändring.

Utåt bagge inre Contaftus finnes for King
Georg Eyland , tiden, då Venus var vid fitt

minfta afftånd ifi;än Solens medelpunkt, inträf-

fat kU o. zp min* 14 fec. och efter famma tid

for Paris var kl. 10. %6 min. 44 fec» blifver Lon-
§ituds- {kilnaden imellan Paris och King Georg
iyland 10 timar, 7 min. 20 fec. fom åtminfto*

ne ej på mer ån f fec 4 lårer finnas felaktig*

Skulle någon tycka, ac de grunder, på hvil-

ka jag uteflutit yttre Contaéfo-mornenterne fort

U 4 King

»
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King Georg Eyland, ej åro tilrackeltge, för-

modar jag dock, at hvar och en lårer medgifva,

It når utan åtfkilnad alla Momenter brukas *

Parallaxen hogft kan ftiga til 8,7 fé&* hvilken

ånnu år en anfenlig del mindre ån p fec* Det
år ock flvål at tro, det Herr PiNGfié nu mera
ej lårer vilja yrka il 1 1 förra påftäende om en

jö fec. Parailax, da nödvändigt blifver, at om
de pä King Georg Eyland gjorde Obfcrvatio-

ner ofver de inre Conta&us, med hvilken fom
hål fl; af de Lapplåndfke jåmnfordcj fkola gifva

ett få itort värde på Parallaxen, felen i.deffa

Obfervationer ti Ha ni mans tagne åtminltone bor-

de ftiga til 4 hela minuter, h vilket hvar och
en med (kål lårer anfe for orimmeligt.

FÖRSÖK
il/fv/ Örchis Morlo , eller Svenfk Salej> ,

anjlålde och ingifm

SP&W 3 - -; '• Af
' .r ^llS^j''

GABRIEL LUND,
Med. Doäor,

jer år fvårt at fåga , hvad fom' formådt

Degner och du Btjjsson at hålla fore5

det balep vore en frukt af Fikon-flågtet , tor-

kad i Solen, dä defs uploslighet i vatten, och

b ridande rudimenter af blommor eller frö in-

uti* betaga denna gifsningerv all trovärdighet.

At
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v At hårom ofvertygas, hehofver man enda.ft

jåmfora, hvad Sfba (
*) och Degner (

##
)

fjelf om defs utfeende och ofriga egenfkaper

anföra, med Geoffrois (fffi och Retzi i

(*4) .forfok , l ä finner man den troligaft vara af

genere Orchidis. Frågan blir fäledcs enda.ft,

hvilket Species? Herr Arch. och Ridd
t
von

Linnc har, utan tvifvel i anledning af Seb.c

(%) ©ch Buxbaums figurer, trodt , den
vara roten af Orchis mafcula (

#7)', åfvenfom
det troligen varit lamma Species , h varmed
Geoffroi gjort fina forlok. Men Herr Mag.
Retzius har forfok t ett annat Species, nämlir

&-en Orchis Morio, fäfom i Sveruic allmännare

ån den förra; och derjåmte år defs procefs, e-

huru vidlyftigare, båttre ån Geoffrois, eme-
dan roten derigenom fullkomligen mifter fin

frånhet.

Den på Apotheken vanliga radix Satyrii

tages omfom af Orchidc bifolia, morione, ma»
eulata och latifolia. Jag har ock forfok t den
famma. Geléet har oangenämare lukt och fmak,
gråaktig fårg, och roten loles mindre fullkom-
ligen up , fom deraf hårrorer , at (kinnet fore

torkningen icke aftages , och bågge rötterna

nyttjas (
#
8)^ nien verkan år foga fkild.

Näppeligen lårer i Växt-riket någon Rot
finnas, fom med mera. lätthet och nå lian helt

U 5 och

(*) 7hef. rer. natur, IL t. 83. (**) de D.yfent.

edit. alt pag. IJJ. IMem. de PAcad. des

Sc. Pann. 1740. (*4) K. Vet. Acad Handl.

1764, pag. 245-. (*$-) t, C. (*6) Cent. 3,

5. (*7) Mat, med. ejus
% p. 145*. N:Q 41?..

& FL Svec. edit. i:a 794, Hr. v. J^iNNé fager

1

r
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och hållet fmåker i vatten, ån Salep> derfore

ock Lieutaud (*) fager , at den jåtteligen

och nåftan fora Gummi låter uplofa fig. Den*
na egenfkap, jåmte defs födande och ilårkande

kraft, har varit orfaken, hvarfore de förmög-
nare Perfer brukat den uti åtfldlliga fina rätter

til fpis, fedan de natten ofver låtit den blotas i

vatten
(

# *). Af famma orfak hålles den ock i

varde hos dem och Chineferna, hvilka fora den
med fig, hålft på långa refor (***),

At denna Rot i långliga tider varit kand,
•derom år intet tvifvelsmäl, emedan både Di-
oscortdes och Plinius tala om den famma,.

Den förre, görande någon fkilnad imellan Or-
chides och Satyria, men den fenare icke^ och
at den Svenfka eller Tyflca Salep > fom under

namn af Satyi ii radix finnes på våra Apothek>
måtte for 100 eller flera år tiibaka mera hafva

varit i bruk, ån den nu for tiden år, det flu-

ter jag fannolikt af den tidens Apothekare-boc-
ker, hvilka omtala åt {killiga tilredningar af den
fimma. Til ex. J. Schroder i defs Pharma-

c&pceia medico chymica (*4) , nämner radix , con-

dita radix, Eleduarium Diafatyrion och Extra-

éhim

i fin Flora Svecica p. 31 1. Radix altern natant

&c hviiket tilhörer alla Orchides, få vål palma-

tas fom indivifas. Den förra år ock altid effbeta,

och beflår af tunna hinnor eller membraner , nåftan

aldeles torna ifrån alt det flemaktiga våfendet; hvar-

fore den åfven bor bårtkaftas, och den fenare en-

da ft bibehållas. (t) Synops. ttniv. praxe»s medic.

P. //. p. j48. (**) Aä. Nat.cur.Vol. I. App.

p. 14. if. ^***) R. A. Vogel Hift. Mat.
Medic. p. 224. (^4) Edit* 3:a Ulm. Svev. 1649.

Lib. IV. p. 1 5*0.
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ftum feu Sangvis ^ och på ett annat ftålle( #
)

Extraftum Satyrii 'compofitum
9

hvai;om ock
vidare kan låfas hos Paracelsus (

##
) Crol-

LIUS (***), Ro.LFINCIUS (*4) 5
QyERCETA-

nus och ab Heer (*6). Ja, i närmare

tider har vål roten åfven blifvit recommende-
rad i Eflence med Spiritu Formicarum , fom
fes hos Hermannus (

#
7) , men den tillblan-

dade Eflentia Ambrse tyckes då böra tilfkrifvas

måfta verkan, Deremot lårer denna Rot nu
mera icke finnas i våra Apothekf, af annan til*

redning, ån blott låforn rot> och på ganfka få

Hällen til åfventyrs infyltad. Atminltone tala

vara nyare Pharmacopéer helt fparfamt hårorn.

I Londonfka finnes den ej en gäng. upfatt pä
liftan, bland de enkla Medicamenter. I E-
dinburgfka namnes hon på liftan (*8) och un-
der Condita (*9]i I Parifi&a på liftan (

# io)

och under Confervse (^ii)j hvarvid den årin-

dran gores, at hon åfven kan fyltas hel» I Wiir-
tembergifka på liftan (*n) och under Eleéhia-

ria (*i 3;, med flera»

Auftorerne recommendera denna Rot uti

åtlkiiliga fjukdomar : i 'ref, diarrhée, rodfot

,

CQ-

(*) Lib. IL p. 2 1 J. (**) Lib. 3. de vita longa

Cap. IL fub titulo Satyrionis extrafiio.

Bafilica Chimic. p. 443» (*4) Chem. in art,

form. redaä. Lib. IV. Se&. L Art. L Cap. XII.

f. m. 206. 207. (ff) Ph. R. C. 26. (*6)
Obferv. 8. (*7) Cynof. Mat. med. p. 33. (*8)
Pharm. Ed. p. 14. (*9) Ibid. p. 69. (*io )

Ph. Parif. edit. Germ. in 8:vo p< 139. (*n)
Ibid. Cod. med. p. 5-7. (*i2) Ph. I4

rurt. P. L
ed. hov. p. 39. > (*i3) 1. c. P. alt. p. 44,
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colique, ftrangurie, ilen-colique , matthet eft

ter fvära fjukdomar 3 i hjertfprång , och i alla

fjukdomar med fkårpaj i tränfjuka och lung-
fot åfven i gikt, epilepfie och barn - ref
(**); i rodfot, fom folgde efter hetfig feber,

blandad med Laudan. liqvid. Sydenh. (***).

Den foder, adoucerar och ftvrker (
#
4-)- Om

ett qvintiir af roten pulveriferad fmältes med
lindrig varma uti 8 unz vatten , filas och fva-

las > blifver deraf ett behageiigt gelée (
#
f).

Den fmåites äfvenvål uti mjölk, foppa, vin el-

ler någon annan flags dryck At gora den
mera (makelig, kan litet Citron- !irap, eller nå-

got annat fött tilläggas (*7). Geléet brakas

eljeft til en hel eller half matfked, hvar annan ,

3 :dje eller 4:de timma
(
#8.)

Men det år icke detta Kongl. Academien
åftundat veca , utan falt mer onfkat (*p), at nå-

gon med var Svenfka Salep eller Orchis Mo-
no ville gora verkeliga forfok, om den nåml,

til fin verkan år lika med den Orientalilka ;

och det år, hvad jag på mojeligafte fått och
med all granlagenhet fökt utröna.

. Då jag for lungfiktige perfoner brukat Po-

lygala, efter den anvisning Herr Candon gif-

vcr
C
# io), hafva de garna befvårats af cn Ikarp

och

(*) v, RoSENSTEZNS Hus-och Refe~ApQth. p. 62. &
Lieutaup 1 fupr. cit. (**) VoqelI. c.

(***) Stork Ann. Med. IL p. i 10. (*4)-v.

ROSENSXEIN & LlEtfTAUD 1. C. (*$") Vo^
GE L L C* (*6) LrfEUTAUD 1. C. (*7>

Cegner..]. cit.. (*8) Vogel 1. c, (*9) K.
Fet, Acad. HavJi. 1, c. p. 246. C*?) Diflert.

de Polygala tn "fBthifi. Vicnnce 176*.
• /
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öch>befk fmak i munnen, hela dygnet igenom,
h vilken de tyckt likfom ftiga up ur magen ;

men hafva de tillika nyttjat Mucilago rad i c is

Orchidis, har jag ej hort dem fä mycket här-

öfver klaga 5 aldrahålffc om den fena re gjorts

mera fmnkelig med någon Sirap, fåfom Ca pil-

lorum Veneris, Balfamicus eller någon annan.

Jag har ej mårkt ringade fkilnad, om Muci-
lago varit tilredd af den Perfifka Salep eller

Svenfka Orchisj ej heller har jag. med Poly-
gala varit i mina forfok få lyckelig fom Herr
Candonj men det måfte jag tilftä, at de fju-

ke altid kant håraf en förbättrad matlult och
friare uphoftning, om dofis få proportionerats,

at den ej förorfakat kråkning eller våmjelfe.

I lungfots diarrhée (
#

) , har vål Salep

gjort all den verkan , man i få defpcrata om-
ftåndigheter kunnat förmoda ; men jag har ej

kunnat mårka annat , ån at den Svenfka Or-*

chis gjort det iamma. Likaledes i andra flags

diarrhéer, och i fynnerhet diarrhoea a dqntitio-

ne når den behoft modereras. Stundom
hafva lungfiktige til fiut ej fortårt annat , til

lfrafternas någorlunda vid magt hållande , ån
Salep eller SVenfk Orchis, tilredd med mjölk,

litet Sacker och orange-vatten, efter Herr von
Rosensteins forefkrift t***).

Under det jag en gäng holl på at bota en
fiufs-holla, och til den ändan, fedan andra me-
deL förut voro nyttjade , hade forelkrifvit en

broft-

(*) Diarrhoea colliquativa, Savvåges NofiL Meth.
Tom. III. P. II. pag. 140. (**) h c, p. 141,
(***) Hus-dch Refe-Apetloeki pag. 62.
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bråft-faft af Mandel-olja och någon Sirap , famt
Mucilago radicis Salep uti en fårfkild burk ,

kom jag håndelfe-vis at flå något af geléet til

hroft-laften , h va ra t jag märkte , at Mandel-
oljan af detta gelée låter åfven fä val binda
fig, fom af Ägge-gulor eller Mucilago Gum-
mi ArabicL Jag har fedcrmera fora oftatt för-

nyat detta forfö-k , och funnit det hafva Im
riktighet , famt med den Perfifka Salep och
Svenfka Orchis altid lika.

I fynnerhet h?r jag, i den flags 'mag-torfk

hos barn , fom Herr Arch. och Ridd. von Ro-
senstein nämner under N:o % (

#
) , nyttjat:

Mucilago , hos den ena af Salep, hos den an-

dra af var Svenfka Orchis, utan at dervid kun-
na i akt taga ringafte fkilnad. Når jag gifvit

Rhabärbarina , til ex. Anima Rhei om rnor-

narna, Mucilago och barn-mjölken (**) dagen
ofver, och emot aftnarna Syrupus e Meconio
Lond. , har det fållan varit utan nytta. Da
och dä har val ett lindrigt Lavement af mjölk,

eller hafre-foppa och olja, varit tillika nödigt.

Hvad fom nu om torften år lagdt, det fhnima

galler ock om Golica meconialis & laétentium

eller Barn -ref.

Specifice, eller utan något annat Medica-

ments tilhjålp , har jag forfokt denna rot uti

trånfjuka af det flagét, f©m Morton (?4|
kall ir Atrophia a Sangvifluxu. En Fru hade,

af en långvarig menorrhagie , fått en träniju-

ka

,

(*) Underrdttelfer em Barnfjukdowar p. 3f. (**)

f. c. py 24. (***) S.auvages l. c. T. III.

P. 1. pag. 1^4. (*4) Lib. I. Cap. 3.

ki-',
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ka , och en ung Herre åfvenfå af en längfatn

och periodifk nåfehlod. Den förra brukade

den Perfifka Salep, och den lenare den Svenfka

Orchis, bagge med lika nytta.

Ibland fjukdomar med fkårpa , räknar jag

billigt Gall-Colik (*) At invekla ftårpan ,

har jag åfven i denna fjukdom brukat Salep

och Orchis til fkiftes , utan at jag af den ena

kunnat finna mera verkan ån af den andra. Li-

kaledes uti Sten-Colik (**)
3 och Colica Gra-

vidarum
(
wjj'raen i deffa 2tnc fenare fjuk-

domar, blandad med en tilråckelig del Mandel-
olja.

På famma fått, nåml. utblandad med Man-
del-olja, ofta ock for (ig, har, med lika nyt-

ta, den ena gängen den Perfifka Salep , och
den andra den Svenfka Orchis , blifvit brukad
uti den flags Strangurie, fom af Sa uvages
(*4) kallas Dyfuria primaria. Andra flags irran

-

guricr uphora garna, dä hufvudt iukdomen bo-
tas, hvaraf de gemenligen åro fymptomer.

Når Herr Daniel (*5) i fvår ftranguric

berömmer Gummi Arabicum, uploft uti Fen-
kols-vatten och invårtes brukad, gor hon tilli-

ka den påminnelfe , at man härvid bor Jiafva

affeende på magen, emedan Gummi Arabicum
. medel ft fin klibbighet eller feghet forfvagar

den famma. Salep och Orchis Mono gora fam-
ma verkan i Itrangurie, fom Gummi Arabicum,

men
1 -ir i" — »in • l unn.i.ii» *.— - mm

1 1 1 . . 1
1 ^

(*) Colica biliofa Sauvag. I c. p. 146. (**) Ne-
phralgia calculofa ibid. p 164. (***) Puzos,
p. 79v (*4) 1. c. T. III. P. II. pag. 19;.
(*$•) Btytrage zttr Medicin, Gskhrfamkeit &c, 3,
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men jag har aldrig märkt dem forfvaga magen,
ehuru långe de blifvit brukade. Således åro

deffa fenare båttre at nyttja ån det förra.

A t Ammor, då de blifva häftigt förargade

eller fkråmda , och genaft > utan at utmjölka
broften , lägga barnen at di , famt dymedelft
fororfaka hos defla fenare hjårtfpräng

(

#
) , det

år, hvad icke allena P. Hoffmån och flera re-

dan anmärkt * utan ock fom t i da fl: forefaller.

Vid dylika tilfållen, har jag velat forloka, hvad
verkan Salep eller vår Svenfka Orchis kunde
hafva, fedan barnen kunnat fvälja , och funnit

dem vara af lika verkan > famt ej utan nytta ,

då man tillika brukar antingen afforande eller

kräkmedel*
Atfkilliga gånger har jag haft tilfålle , t

matthet efter fvlra fjukdotnar i
at gora mig

forfåkrad, det Salep ej haft någon fordel fram*

for Svenfk Orchis $ men i gikt har jag ingen-

dera brukat, icke heller i rödfot, emedan den-

na fenare, Gudi lof, ej på flera är i Stockholm
epidemice varit fynlig.

Ändteligen* och til at vidare beftyrka lik-

heten i anfeende til verkan, imellan den-Perfi*

fka Salep och Svenfka Orchis , torde jag fa

anföra en håndelfe, hvilken mig af Herr Mag*
Rétzius blifvit meddelt* En Apothekare i

Landsorterna, fom icke hade någon Perfifk Sa*

lep, tilredde en mångd af Orchis Morio , efter

den heflmfning, fom finnes i K. /\cad* HandL
L cit. och fålde deraf, da Herrfkaper åftundade

j

kåpa

(*) Ecclampfia a faburra , Sauvag, L c* T. IL

§. IL p< 77.
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kopä öch brtikä Salep eftei4

f-Jéir v. Rösen-
Steins Rui-öck åefé-Jpöthek. Denna Orchis nyt*

tjädes af dem hela tiden med all fordel.

Af hvad fåledés aiifordt åt* tord^ kUnnä
dragas det flut* at Var SVéri&a Orchis* jåmvål
til fin vefkatt $ äf til alla delar åfven få god
öch nyttig , föm deti PefÖflca 3ale]3$ öch i fa

måtto denriä feoare ické behofvä at utifrån for*

fkrifVas ^ hålft deri förra til nog myckenhet våxer
hår i Riket*

TTTERLiQJäÉ ANMÅRKNlMGdR
Öm den

QftéHåndfkå och Svtfifkä $ä/éj> *
!

i

1
-

> r 'Af '

J

I Ju ; M -

PETER JONAS BERÖIUS,

De flfrfofc ^ Herf; Dolfcör Lttttö .behägåf fft«

gifva* efter ftongl. Academiens i 1^64
ars tl.mdlingar p. 246* gifna anledning, årö

vårde at i Handlingarna inforas,

Eri fa dyr Drogtie* fotti dert Per fi fk i Sa-

lep ^ och föm (kall äga få baycUiide kraftj (örrt

någrt* af de nyare Auctorér den faiiimä tiitr-g-

gä$ foKjehté ej aiietiaft at éfterfokas ibland vå-

ra Nötdi&a Örter * Utan öck * feuan Jos. MiL-
Ler (*) yttrat fin mifstarikä^ at den ttiitté va-

rä något ftfédéä af Öfcbls$ Sédan Bu^xöAUm (
##

)
x

,
ty

r

(*) Botäaici Öfficinat. honåi i j ii i pi
'

(**) Plantår, minns fgnii. Gintun ///< Pettop*

tP9< P- P

1
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tydeligen uptåckt , at rotternc af Orchis bade

i Perfien och Turkiet kallas Salep, men at man
i fynnerhet nyttjade den i de orterna mäft all-

männa och fårdeles frodväxande Orchis Mori$

femina C. Bauh. « * ) , hvilken b in iiolle för

Tarama Spedes, forn både Tourneforts Orchis

lingva oblonga candicante flore minore ( * *t) , och
dels Orchis orientalis Morio femina flore candidijfimo

(
###

) , l åfom ock defs Orchis femina procerior ,

majori flore (i") 5 Sedan den i Turkiet bevandra-

de Guil # Sherard angifvit roten af denna
fiftnåmnda Orchis for den rätta Turkifka Sa-

lep (irt")> Sedan Seba (f|f; framkommit med
några andra Orchidis - flag r

' fåfom utgörande

Perfernes Salep v med tillagd utlätelie om var

vanliga Radix Satyrii, at hon tycktes någor-

lunda til kraft och egenfkap likna den fa ni na 5

Sedan Heister yrkat angelågenheten at tqrfå-

ka vara Orchidum kraft och verk -\n i enahan-

da omftåndigheter, fom Salep vanligen plägar

brukas (§) ; Sedan Geoffroy f§§j meddelt

fina forfok, hvarmed han utrönt v\]e!ighe,i:ea

at tilreda de ftorre af våra Europa (\ a Orchides

til nog nåra art och likhet med Salep Samt
fedan Herr von Linnc (§§§) u f pa alt detta de-

ciderat 5 roten af vår Orchis iVtorio, h vilken år

BAtJ-

(*) Vtn. p. 82. (**) C>rollir. Inflh, rei hefb.

P« 3°- C***) ttfdem,, (f) fl[ft> des Plan»
tes aux envir. de Paris , T. 1. p, m. 46 f, (ff)
S. Dal ei PharmnAo^. Lond. 1737 p. 25*4.

(ffi) Ker. natural Tkefiur, T. //. p
l§)

Compend. Med praci. p ±%6. Memohes
de PAcad» de* ^Sciences Ann. 174°* P* (

Mäter. med. 412.



1771 0<5h Nov. Dec. 321

BauöIni nyfsnåmnde Örchis Morh femina > fan*

fårdeligen vara Perfernes Salep* och åndteligcn

fedan Herr Retäius (*) vilat , det bulbi af

denna famma Orchis Morio , efter ett anfordt

tilrednings-fått , hafva verkcligen blifvit lik-a'

med den Orientalifka Salep, både i lukt > farg
och fmak , men ofvertfåffat den famma i de c

tnucilagineufa våfendet ; Så tycktes viflerligea

lona mödan, at på praéfci&a vågen utröna, hvad
den fillnåmnde, jåmte flera andra hos ofs växan-

de Orchides , förmådde uträtta emöt de Sjukdo*
mar x uti . hvilka Salep fkali i lynnerhet vifat

Verkan», Det år fågnelamt, at fe delta infodin*

gat hafva få Val rnågtat fvara emot onfkan

,

fom af denna Herr Lo nös Afhandling ttär at

inhämta , och kan man vifst om dem fåga det

famma, fom Herr Dégnér fåger om den ö-
fterlåndfka Salep

(
#*)* at man aldeles icke haf

at frukta for någon fkadelig eller farlig påfolgd

af deras brukande, Önflccligt hade varit i om
tilfålle gifvits, at behorigen utröna, huru vida

våra Orchides gittat komma up emot den Per-

flftra Salep uti Rodfot, eller fådan Dyfenteria

biliofa, fom den *I)égnEr hade at ftrida emot*
dar ätfkilliga funno ofvermätton ftor lindring

utaf defs af Sa4ep tilredda Gelatina mucilagi-

nofa Degner yttrar, fig fa om defs

fått at 1 defla omftåndigheter agera/. Acrimoniaw

biliofam cömmode invslvit , temperät, dohresque le*

nijfmo modo demulcet mc mitigat f illaque partibus fo*

. X Z iidii

(*) I Vet. Acad HandL for år tjé^ p. 24 f* (**)

Deöi^ERS tiifi. med. de Dyfester i4 \biliQfo*conta+

riefa ÖV. edit, IL f± 17U (***) /. c. p. 170*

1
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lidis fortim adh&refeens , arrofa inteflina y tanquam

balfamo blandifflmo , delinit: och tillägger han ge-

nalt: höeque ipfo refpeftu aliis mucilaginofts ,
gelatin

nofts velgummofis pr<efrenäa eft (^}\ h varefter han
tror fig hafva rönt en ny egenfkap i detta Me-
dicament , fom alla andra Mu< ilaginofa och
Gummofa faknade, nämligen en *vis y quamvis le*

niffima, adftringendi vel roborandi , hvarigenom han
mente defs företräde uti Dyfenterifka fjokdo-

nrär kunna fkonjas framfor all flags Mucilago \

och deruppä gor han omfider detta utrop : pa*

rem illi nondum novimus Det blifver en gäng
angenämt, at > genom inhämtade fäkra ron\
förnimma en lika god verkan i dylikt fall åt-

följa var Svenfka Salep , åfvenfom det ock o-

felbarc blifver nog intereflant at få veta, hvad

den famma formar gora i några andra Sjukdo-

mar, uti hvilka Auftorerne med mycken för-

män (totat nyttjat den Orientalifta Salep, få-

fom i Epilepfie , Convulfioner och Spafrner
rp*#)f

j i adfe£tibus cholericis (f% och in vi-

tiis renum & veficse ("f""f% titi hvilka fall den
Svenfka Salep icke blifvit af Herr Lund för-

(åkt* Jag Ter våt, at Seba (ftf) mcd ett ord

omrorer radix Satyrionis
,

gifven i pulver med
Säcker , fåfom god emot Spafmer och Con-
vulfioner, med mera, doqk at den Per li fl:

a

Salep (kall vara mycket bättre ach kraftigare

5

men jag vet ej vål, huru långt jag hår, antin-

gen i det ena eller andra , kan trygga mig vid

defs

(*) Uco citat*. (*#) /. c, p t is t .
(***) Seba,

/. c. (f) Dpgher /, c p. 1 -g (+f) Du
Buisson apud Dégner, Lcp. 180/ (tit)

o • •

•

«
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dels utfago, da jag ej har nog anledning at tro

honom harutinnan bygga på någon riktig for-

farenhet , eller h.afva behorigen jämfört deffa

bada Saleps-flag til deras verkan.

Det hade varit artigt , om Herr Do£ior
Lund åfven fokt -utröna, huru vida rötterna af

de nämnda Orchidis-flagen hy i a några vires a-

phrodiliacas, fom .forntidens Läkare fä allmänt

trodde, och fom af fornliga ån i dag tros. I

Frankrike år ånnu nog allmänt i bruk, at tor*

ka buibi af Orchis, och flota dem til pulver,

f$mt fedan deraf intaga uti ett glas godt vin,

for at öka manbarheten och ftårkä fodflodelar-

na (-*). Man har alt for mycken anledning at

tro, det deffa bulbi , uti jfådan affigt brukade,
ftola ingen verkan äftadkomma, fevilket ock
forfarenheten i fiere tilfållen fkall beftyrkt (*#);
varandes nog at nämna det exempel Herr von
Haller anforer , orn en Furftelig- Perfon ,

fom , for at bekomma arfyingar , langa tiden

nyttjade en anfenlig mångd af deffa rötter, men
utan rinigafte verkan Och kan man val

icke tvifla, det ju fädant fororfakat , hvad man
nu for tiden marker, at rötterna af Orchis al-

drig mera af Medicis uti dylika fall påtänkas.

Icke dels mindre, dä Salep hos Turkar , Per-

X $ fianer

,., , —I ,.
, ,

(*) Se Suite de U Matiere med, de M:r GeoffROY,
T, L p. 26*7. (**) // eji vrat ,

& Fexperience
920HS le confirmc tous les jours

,
que PQrehis

,
queU

que efpece que Ven choififfe , n* a po'wt ees préten*

dues vertus, fager Garidel i defs Hi/i. der Plan*
tes aux envir» d r Aix

, p. 342. (**"*) Se Hat
A. v. Hallers Htfi. Stirp. Helvet, indig. inchoa*

ta, 5f, II. p. 14$*.
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fianer och flera öfterlåndlka folkflag år i fa

flört rop och jämnt bruk % fåfom ett ofvermät-

tan godt reftauråns och roborans-, hade icke -va-

rit illa , om ett eller amiat forfok i den vägen
blifvit anltåldt, med våra Orchidis-rotter

, pa e«

nahanda vis ocn i lika form brukade, fom Sa-

lep hos Öfterländningarna , da jåmforelfe dem
imellan åfveri i den delen varit lått at gora.

Men det år ej rnojeligt, at få något rent for*

£5k Uti åmnet, dereft man tillägger det ringa-

fte af de heta och aromatifka faker , fafom
Peppar, Ingeiåra, Canel, Någlikor, Defsman,
Arribra grifea och flera, hvilka annars gemen-
ligen plågat tilfåttas, och fnarare kunnat gora

den förmenta verkan , ån Salep eller Orcbidis-

rotterna. )

Efter Buxbaums beråttelfe (
#
), bruka bå-

de Turkar och Perlianer at tilreda, af fina Sa*

leps-rotter järnte Honung och Ingefära, en

ilags dryck, fom de åfvenledes gifva namn af

§aUf y hvilken de dricka varm, och förmenas

den då vara ett härligt Aphrodifiacum, K-£MP-
Fer nämner blott i fVoigående' Perférnes &fc*

coBa radicum Satyrioms & Cinnanyomi cum aqua Ro*

farum & Saecharo^ når han omrorer detta folk-

flags feiftjiMéiSga Exhilaräntia (**). En annan

om öfterländ&a bruket kunnig Man berättar,

at då man gifver defla* ofvermåttan af dem
ihmerade, Salab-rotter til både barn och gam-
malt folk , i affeende på naturens öyrkande >

men fårdeies emot lungefot, gikt, epilepfie m.

m< 9 fker fådant antingen i form af Pulver, el-

,--v ;i «> • •.
: ,-.«< , ., ler

pr— i in i i n^ii hji—— i mi n mmum» m inn r n— ^im nfn <a i i^m » fi
.

iwgjiywMiinw^priyXMt

(*) kc, cttf (**) Amoenit, exot. f> 639.

! ~ 1 *

l
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ler bckfå Deco£fc, hvilken "kokas tåmmeligen
tj ok, och gores fmakelig med Såcker, hvarai

fedan tages en matfked elbmoftaft ^% Annars
berättar SebA (**), at når de på refor och el-

jclt nyttja fm Salep nåftan fovn ett Univerfal-^

A4edicäment (contra quasvis cafu adortas <egritu~

dines & langvöres), få floja de den til Pulver,

och intaga en drachma deraf t gånger om da-

gen, uti Vin eller Chocolade. Jos. Miller
l äger

(
#^#

) , at man utaf Salep kokar en De-
coct, och dricker den het , likafom Thé-vat-
ten, i affeende på hvarjehanda nytta.

Jag lämnar nu alt detta i fitt varde $ men
fållfamt förefaller det mig , at en Rot, fom i

kokningen går til en blott Mucilago eller ve-

getabilifkt Gelée> (kall nagpnfin kunna bli ett

Univerfal-Medicament , eller ock forma ftimu-

lera Venus mera ån rotterne af Potätoes , fom>
fedan de blifvit beredde, til mjöl eller gryn ,

likafå genom kokning gå til gelée. Det år

fant , at fårfka rotterne af Orchis lukta nog
fräne ( hircince) , hvaraf anledning kunde vara

at tro dem hyfa något Åphrodifiacum > men un-
der torkningen förgår alt det volatila och frä-

na våfendet, och Saleps-droguen , hvarom här

egenteliga frågan år, luktar ingen ting*

Degner brukade at pulverifera Saleps-

rotterna ganfka fint , och infundera en drachma
af pulvret i 8 unz vatten , famt fedan låta det

X 4 ftä

(*) Se Aäa Acad. Nat. cur . Norimb. tfij. I.

Append. p. 14. hvareft Auftor fager fig fjelf mer
ån en gång roat, at hoc remedii genere vires lärt*

gventes admodum reficiuntur
y
ctforque tntus dem

pajcens reprimitjir, * (**) /, c< (***) / <^

\
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ftå pl en helt lindrig eld at uplofas, dl han
fedan g0norr> en linneklut fmnfilade den lilla

jnedfoljandp oredligheten t och bekom ett rayo
ket vackert och klart mucilaginewft g$\$$< Vid
beråttelfen härom (

#
) anmärker han om deffa

rötter
9 a t de åro ganflca kinkuga at uplofa, f|

mnn ej korrjmer til ratta dgrmed 5 om man
antingen ick<3 flott pulvret nog fint , eller ta-

fit
for litet vatten, ?ller ock olct d4-graden,

ag larnngr
' plt detta i fitt vårde, men vet, at

den EUropaeifba Salep icke år få kinkug i det

"målet 5 och icke nämner Géoffrov om iädant

\ då han fager, at man kan pulverifera

den famma til hvad finhet man behagar, och
flä fmäningom derpä något kokhett vatten , fa

fkall pulvret deruti» aldeles fmålta til en mu-
cilago , fom ledan kan upfpådas til fa tunn
dryck man a (lundar > hvilken man åndteligen

nvedetft greker och vålluktande faker kan for*

bättra hade til fmak oth lukt. Annars finner

jag ock om den Perfilka Salep vara anmärkt,
at den ftali kunna uplofas uti Mjölk , och ko-

kas til en välling , likafem Chocolade s men
mm fkall hafva ron t , at Saleps-folutionen blir

båttre af Mjölk och Vatten ihop, ån antingen

af mjölk allena eller vatten allena, ty den för-

ra gor den tamma för feg , och det fenare for

tunn Detta galler formodeligen om rot*

terna af alla flags Orchides , ja, til åfventyrs

'

åfven om den på Amboina växande Orchis

fann* * åqfkont Rumphius fager fig (kelat fun-

, ,

,
.

" / '

r
>

, / ^ , nit
'

(*) /. f fl 169. C**) Memoir. de VAcaJL. de$
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riit hönom hårdna genom kokning , och. kin*
nas likfom hrufkaktig och grvnig under tug*

gandet, nämligen när han hel bhfvit kökad i

Säcker (*) f

Du Buissgn, fom icke trodde den Perfi-

fta Salep vara Rot, utan någon Frukt, nåml.

ett Spccics af Ficus (**)
^ (hvilket jag icke

finner Deqner efter honom hafva påftätt) ,

fatte den farorna* i affeende på defå Mucilago,
framfore Gummi Arabicum och Kirsbårs-kåda

,

och i lika bredd med fjelfva Gummi Tragacanth*1

(***),- Degner berättar , at af denrm Salep kan
göras en fa god FåmifTa, fom den båfta uplofta

JSandarac (f). Eljeft dä jåmnfordfe fl^all fke i-

jnellan Mucilago af den Svenflca Salep och
Gummi Atabicum , fynes nog rnårkeligt, hvad
Herr Lund berättar, at Mandel*alja låter (ig*

ftfven få val binda af Saleps^geléet, fom utaf

Mucilago Gummi Arabici eller Äggegulpr, -

Jag har åfven ock forfokt at gora Emulfiorier

ftted Svenflc Saleps gelée och olja jämte vattéu,

hvilket jag tyckt lika val gå får Cg, fom med
mucilago Gummi Arabici , utom den enda o-

lagenhet, at blandningen ej blir behorigen per-

fiitent eller ftår bi, utan at oljan under ftilk-

ilaendé fränlkiljer fig, fa at flafkan fore nyt-

tjandet måfte omfqvalpas , om .ej Emuliiqhen
ftall fe obehagelig ur. Annars far jag ock nu
anföra ett forfok jag gjort med vår Satep ,

nämligen at dermed rifva Refineufa medicamen-
X f ter

,

(*) Herbar. Amhoin. Fol V. f. 287. (**) De-
GNER /. C. p. I77. (***) /• C. p. I79. (f)
/. C. p. Igi.
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ter , for at få mycket båttre involvera dem ,

hvartil man eljeft vanligen bctjenar fig af Mand-
lar* Jag har i fynnerhet lätit rifva Refina Ja-
lappas med torra Saleps-pulver , och ingitvit i

de fall fådant behofts, med onfkeligare forman
for de fjuka, ån jag ront, når Mandlar uti rif-

ningen varit nyttjade* I utvårtes måtto ger
vår Salep icke den Perfifka mågot efter ", när

den allenaft med vederbörlig fprgfållighet vid >

beredningen och torkningen handteras. Geof-
froy fick den (amma, mcdelft fittbefkrifna.be-

rednings-fått, at både bli genomfkinlig och gan-
fka härd, famt nog nåra liknande Gummi Tra-
gacanth (*), och Droguiften Chevreuse i

Lothringen, fom brukade Geoffroys metho-
de at tilreda Satyrii eller Orchidis rötterna ,

fålde d^m til många Apothekare for verkelig

Perfiflc Salep (**,*.

Vi fe på den Orientaliflka Salep, huru dar

år blandning af olika Rötter, både til ftorlek

och figur, och vet man ej ån, til hvilka fpe-

cies af Orchis alla hora
t

men då man ic-

, ... ke .

mm

(*) i e. (**) Se BucHOZ des Plantes qui croif-^

fent dans la Lorraine & les trots Evechés v Vol. %.

p. iff Herr Lewis fager i fin Expe-
rimental Hiftory of the Materia med, p. fil. ofn

den Öfterlåndfka Salep > at different Spenes of the

Orchis Kind are fatd to be taken indifcriminately
,

och beflcrifver Degner /. c. p. 178 en del rötter

fåfom ftorre och aflånga, något når liknande Dad-
lar, en del åter fmå til utfeende fåfom Caff^bå-
nor, fomliga hjertlika, andra åter af någon annan
oformlig figur. En i Orienten viftande kunnig
Ämbetsman Tager, at radiecs Salab likna Satyrii

rötter, varande en del ftorre och genomftinlige» cn
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ke har fog at tvifla pä > det de ju verkeligen aro

Orchidis- rötter, får man nog anledning at tro,

det alia Orchidum rötter i gemen, dock fårde-

les de måft bulbeufa 9
åro tjenliga til Salep

hvilket jag for min,, del häller mycket lik ligt,,

på enahanda grund , lom Casp, Hoffmannus
(*J gaf lof , at utan fldlnad taga hvilketdcra af

de i Tyfkland växande Orchidis-flagen man be-

hagade, til det bekanta Ele&uarium diafatyrion,

och fom man i Fortfåttningen af GeoffRoy
medgaf, at til behof pä Apotheken i Frank-

rike kunde taga? hviika Orchidis-flag dar ,fö-

rekommo, når de allenaft hade ftora, fafta och
faftiga rötter* Herr Pallas år fåker , at 0/

-

chis bifolia (kulle på Apothekea kunna aldeles
;

gora gagn i ftållet for Saleb-roten (***) y och
jag har mårkt, at.clen Radix Satyrii , fom fås

hår på Apotheken i Stockholm, beftår egente-

ligen ^{ Orchidis' ntasulat* bifolU; och fambucin*

rötter, efter inga andra fpecies af Orchis år<*>

hår omkring allmänna.

Det år ett fel med vår på Apotheken be-
finteliga Radix Satyrii , at bulbi ej vederbör--

ligen blifvit renfade , få at de vifsnsde rötter-

m noga blifvit frånfkilde och den omgifvande
hinnan borttagen. Härigenom feånder, at långt

* '
1

får*

del mindre och något ipörke ; blomman til det för-
ra flaget hvit

f men, til det fenare purpurfårgad. Se
Aäa Acai. N. C* 7. c

(*) De Medicamentis officw, /. 2,, c. IOJ . p. m. 441,
(**) Suite de la Matiere tnei* de M:r GeofF^OV,
T. L f. 26$-, (***) Se defs Reife durch ver*
fchied. Provinsen des Ruffifthen Jtejfks , $T, /.
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ftorre dofis af dem fordras, åit af den riktiga'
Salep, fåfom ock at det gelce, man hårat be-
reder, ej blifver få klart och behageligt, fom
af Salep. Men detta fel århulpetutan få får-
deles mycken moda. Af de två bulbi , fom
fluta h varje ftjelk , år bara den ena dugelig ,

näml, den fom kännes hård och compaft , och
fjunker i vatten , hvilken hyfer åmnet tifo

flåfta årets blomma (*); den andra, fom kän-
nes fvampaktig och fom flyter i vatten, hvil-

ken gifver nåririgs-iaft åt det närvarande årets

planta innehåller ringa eller ingen Muci-
lago, och bor derfore hortkaftas. Skinnet el-

ler yttre hinnan bor val börtrenfas
,

jåmte f de

på fomliga forter utflejutande fibrer , hyilket

lått nog låter fig gora, fedan rötterna någon}
ftund legat v

i kallt vatten, med en ftyf borfte,

eller ock, efter neddoppande uti hett vatten ,

medeift aftorkandé med en linneklut , då hin-

nan utan fvårighet följer med* Sedermera kun-
na rötterna ftålla$ pä rat uti en lagom upvå*rmd

bakugn , och flå dar i 8 til 1 2. minuter , då de
få torkas , at de blifva hornlika til utfeende
(*'**). Herr J 4 Moult, fom upgitvit denna

genvåg til rotterrias beredande (t), har ock
funnit, at tjenligafte tickn til deras upbåmtan-

de

(*). Herr v. LiNNés Flor. Svec. p. m %W. '(**)

L c. (***) Detta fått tyckes vara lättare at verk-

ftålla, ån det Geoffrov upgifvit, nämligen, at r ef-

ter föregående kokning, tråda up rötterna på trå-

dar, och fedan låta torkas i luften, ty om då vä-

derleken icke efteråt blir torr och varm, kunna de
" nog lått fkåmmas. (f) Se Phiiof. Transaä.

Vol. LIX. p>
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de ur jorden år , juft då våxtens fron hunnit

mogna och ftjeiken år tårdig at vifsna, ty då

har den nya roten åmätt fin behöriga ftadga

och fullkomlighet* Detta inftåmmer med bru-

ket i fjelfvä Orienten, hvareft påftås, at Radi-

ces Salab adulto autumno evellend* (
#
),

Det törde i framtiden komma dertil
5 at

den Sven (k a Salep, efter gjord anftalt om til-

råckelig tilgång och forråd derpå, blifver in-

förd til nyttjande i våra kok > i anfeende tii

defs milda och i flera affigter gagneliga gelée;

fåfom ock de förmögnare Perfer verkeligen bru*
ka den Öfterlåndflca Salep uti atflulliga fint

rätter i och underftundom ibland annan Defert

åta den hel och okonftlad 5
låtandes den bara

ofver natten macereras i varmt vatten (**).
Men huru få ymnigt, forråd fkall mojeligen ttå

at århalia, år en billigare fi'åga^ ån någon i

haft kan tro
5

ty det år ånnu obekant , huru
Örchides fkola kunna eultiveras, at de komma
fort* Herr Von Halxéä påftår, at det for in-

gen del fkall låta jfig gora* at infora dem i Trä-
gårdar $ ånffeont man ock (kaffar fig de båfta

bulbi eller lökar deraf ^f**)j och Tourne^
Fort fortroc, då han fåg de många präktiga

fpe*
mmm 1 III " II 1 ill ' - liw^t mm. ' T' ,* ,iT .

'
1
* m -

;
''7 "

Ti
' [fT'^-r ji

(*) Aét. A. N. C. /. c. (**)toc. cit. p. if. ()
Se defs Orcbiduni claffis confiituta i

i Aä. Helvet.

Fol. IF* p. 82, hvareft orden fä lyda : In horUs
inferri , ut alt* quideffi fiirpes , omnino kequeunii
Qmnem arabilem , aut fuacuncfue rätione tnwui re»

quietam ttrtam öderunt
i tonfcia tfttam tencra jibi

& vomeru impatientes radtces fikt* Semel Ji flg-
rent , feUiitas eft. Plerum^ue renuunt vet ex opti*

mis bulbis germinare.
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fpecies af örchis omkring Conftantinopel
9

at de icke ville låtä updraga fig i Trägårdar^
utan ålfkade endait fria landt-luften (*). Jag
bar fjelf nägra gånger budit til at inplantera

deffii Växter uti Trägård > men alt hårtil utan
varaktig framgång j oaktadt jag inrymt dem pä
.."Rabatter) dar de fatt ftä i göd fred. Icke defs

mindre har jag Innu hopp 5 at laken ej Ocall

vara omojelig , om jag val gitter afpafla jord-

manen dfter hvarje flags iårfkilda art och na-

tur (**)> hålft- jag. -hört en trovärdig Man be-

råtta 5 det han verkeligcn fedt, pa en gård vid

Vermelands grånfen , en hel anlagd Parterrc

full tfned ätflcilliga Örchides , fom frogclat fig

vackert > då han ingen annan orfak funnit til

den fynnerliga trefnaden
5
ån at jordmanen varit

okonftlad och enahanda fom på de deromkrhig
liggande magra ångar , dår växten vanligen haft

fitt tilhålh Det tycken, fom ofvannamnde Herr
Moult måtte redan haft något forfok f6r fig

med denna flags plantage , och at han funnit

itorfta hemligheten b c tia uti valet af en lagom
mager ^ hård och landig jordmån. Annars plå-

gar man, for de Orchides^ fom åfka fuktig

plats i ftåila få til* at de få ftyggas pä alla S*

t dor

(*) Se defs Relatlott d?un Iwyage du LeDant, T. IIé

#. 249* (**) Hert PhiL. Miller I fitt Gar-
dehers Diäimary och DiLLENiUS i Cåtal . plant,

sirca Gtfjam^ anföra^ hviika Orchides de funnit ål*

fka , antingen torra ångar och hogder^ eller låg*

låndta och fmäfuktiga platfer ; en fak
4

fom hvar

och en kan ha tilfåile at fjelf utröna. En del fpe-

cies lära kannä trifvas bäde på torr och fiimpig

grund, ätminitonc berättar Herr Pallas ii Lat*
om Orchis bifolia.
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dor af andra våxter. Men hvad reglor bora föl-

jas vid Orchidum updrifvande af fron, och vi-

dare cauteler vid deras fkotfel, at de må blifva

frodvåxta och frambringa präktiga Varieteter ,

fldant faknas ånnu i Horticulturcu.

AFHANDLING

fyvlig* Verldens ftorre eller mindre
varaktighet , genom bibehållandet af de

krafter , famma åro i be*

gynnelfen meddelte:

Forfta Stycket *

SSf it Ä hl -

' %
MELANDER 9

Aftron. ProfelT. i Upfala*

Tjen fom icke känner Naturens verk*
^' l

''JL*J ningar annorkdes, ån genom en blott

hiftoritk kunfkap, och ej har fig bekant, hu-
ru man, då palitelige Obfervationer låggas til

grund, ftall af dem foka utleta Naturens råtta

befkafFenhet i anfeende til orfakcr ocheffe&er^
åfkådar dageligen det Hogfta Våfendets måffer*

flyeke, merendels med ett oaktfamt 6ga
4 och

liten eller ingen upmårkfamhet* For honom år

det nog, at i fin lifstid fjelf hafva fedt, och
af fina Förfader hort, at famma omfldften af

dagar och nåtter , vinter och fommar , varma
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och kold^ det ena aret eft£r det ändra beftån*

digt återkommit* hart flutet deraf* at åfven nå-
fta ar och framdeles (feer på lika fått. Der-
fore at Solens värmande och lyfande kraft än-

^ nu icke, åtminftone få mycket fom for ofs år

kunnigt* undergått några ovanliga omflciftén >

fa liter han derpa, at framdeles icke {kall hän-
da > antingen, at defla defs egenfkapef, fkok
blifva til' någon flor del mindre verkande, och
derigenom Jörden öch alla defs Inbyggare, Djur
och Våxter , hvilka alia ffåft denna eldkulan

håratä fitt uppehåll och lif ? bbfva förlorade

*

eller öck tvårt om, at deras ftyrka få rhycket

kunde ©kas * genom Jordens fSr nåta gång til

Solen, at hon af Solen kunde itändas öch up-
brinna* Ehuru Naturens Herre är fjelf öan-

delig, få låret en fund Philofophie, at denna
fynliga Verlden icke annat kan ån vata ånde-

Kg> och inom fina viffk gråiifor InneflutaSi Dert

fom da *ned Mathertiatifka ögon följer Naturert

på fpåren, blir ock, vid nogare gratifkning, var-

fe^ at, ehuru ömårkelig minlkningen af Naturens
krafter och formogenheter , ät al tid på fanima

fått beftå och fortfafa $ for ofs år, kan döele

det, fom en fund Philöfophie håfliti laref , åf-

ven lampas at bevifa Naturens årideliga kraf-

ters ötilråckelighet at altid utofva färttrtta verk-

ningar och befordra dels beftåridiga Varaktighet*

hvarvid man , fof hvari fteg rtiaft gor $ tilli-

ka röner nya prof af den vishet , hvarmed Na-
turens Herre denna Verlds* fiiächinen fårtlitiaii^

fatt. Således når män finner ert Vanflceligheténs

verkan , lörrt fkulle leda til en friafan? under-

gäng, ån Skaparen i fin allvishet beflutit $ få

hit*
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hittar man ibland på, hvilka naturliga medel

famma ftore Måftare af begynnelfen ut (ed t, at

likafom temperera och förlångä tiden af den el-

jeft Torr foreftående deftruäionen , hvilka Ynedel

återigen, for (ig fjelfve betraktade , åfven ibland

åro icke mindre vansklighetens verkningar , ån

de 5 til hvilkas botande de åro utfedde.

§ i. Solen, tom beftåndigt käftar ut ifrån

fig en fådan myckenhet lyfande particlar, hvil-

ka på lika fått igenomgä hela den rymden, iom
innefluter vårt Plunét-fyftem , fom de agera på
Planeterne, och åfven utom defla rymder, mä-
fte undergå genom en fådan beftåndig miftning

af materia en åfven beftändig minfl;nin-g , och
fluteligen fortåras. Det år ej orimligt,' ax Co-
meteme åro flcapade til boningar for leiVande

Djur och nyttiga växter , ehuru deremot in-

vändes , at en del af dem, .under fin gång til

Solen, blifva få ganfka hete , at alt hvad de
innehafva , borde efter vårt begrep itändas och
brinna, men deremot af kold förloras, når de
komma til fina ftorfta afftänd ifrån Solen -

y ty

jåmte det, at en Neger kan lefva och må våi

i värt kalla Ciimat , få måfte en ftorre flrillnad

imellan vårma och kold i Gometerne allena ft

fordra en ftarkare- och faftare fammanfåttning
hos deras invånare , at kunna må lika val vid

defla högre grader af omfkiften* Och at krop-
par måfte gifvas fä fafte , at de kunna tala

den grad af hetta , fom i Solens granftap van-
kas, och tillika juft derigenom åro ffcickelige

at få mycket långre tid, når de gå til fine

Aphelier, bibehålla någon del af den vårma,
fom de i fine Perihelier forvårfvat » beftvrkes
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af Cörrtetemes egne kroppar och deras fubfi-

ftance få nära in tii Solen. Hade vår jord va-

rit Solen fä nåra, fom iö8o ars Comet, fålla-

de hon fnart blifvit förtärd , dä Cometen den
gången dock lyckligen kom henne forbu Men
om detta ändamål med defla mycket excentri-

fka kroppar icke vore af Skaparen påfyftadt
,

få finner man dock , huru de igenom fin de-

ftruftion kiinna tjena til vårt Planetfyåems .con-

fervation , om de efter hand i Solens granfkap,

genom reliftancen af Solens atmofphére, hvil-

ken fkal på dem verka få mycket itarkare, fom
de åfveil med en ogemeti häftighet paflera fine

Perihelier, få mycket retarderas, at de måfte, i

hvar och en fin omgång omkring Solen , kom-
ma Solen i fina Perihelier alt närmare och när-

mare , och flutéligen falla in i Solen , fornt dy-

medel ft tjena Solen til föda och erfåttning for

det, fom hon genom fine partiklars continuer-

liga utfpridande förlorar* Deremot återigen
,

och emedan ett ftårre antal Cometef* än det

fom nu verkeligen år, kunde, i anfeende til de

dimenfioner , efter hvilka vårt Planet fyftcm år

inråttadt, fororfaka deruti for mycken rubbning,

få torde den tilokning , fom Solen får, flere

fecler imellan , af någon utaf defla kroppar ,

icke kunna vara tilfylleft (Varande emot Solens

miftning , hvarigenom Solens dragande krafts

feyrka, eller defs få kallade vis ubfo!uta K kunde blif-

va alt mindre och mindre,^och derigenom Pia-

neterne alt mer och mer, ju ftorre forhällande

tangential-haftigheten beftåndigt far til Solens

dragande kraft, drifvas ifrån Solen* På detta

befkrefne fått borde planeterne foras uti ett

flags

/ , -
.,

••
''i'.T.t ht •

1
; % '

.
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'
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fiagä fpiralef af fådan art ^ Ät deras Péritieliers

och Apheliers afftånd ifrån Solen 5
vid hvarje

deras omlopp*, beftåndigt ökades : hvilka figu*

i*ers determinatioti icke egenteligen horer tit

närvarande Irnne. Jag torde döck vid ett an*

hat tilfålle^ få for KongL Academien Upgifva^

hvad uti famma problems uplosning fktille kun*

na uträttas, Imedlertid kan det framftållas på
följande fått*

5P' röbiéMé.
tåt åtirå3iöns~lagen til ett gifoet centrum viri*

um åtféljå hvilken péteftås af diftancen man hälft vill^

toen iät tillika vis ébfolntå i detta centrum virium

beftåndigt antingen tilvåxå eller åftaga y uti något

vifst förhållande : få begåres att finnä defi krok-lime ±

fom en kropps då den går ut ifrån en gifven punÄ
med en gifven häftighet ^

/kal defcriberå ömkring deiié

ttntrum virium.

Det år klart , åt ökningen eller rtiinfknin-

gen af vis abfolutå fkall^ emedan deil aÅtag t S al fké

beftåndigt ^ exponeras uti folutioiien af proble*

met genom någon ftmétiön af
4

tiden > och uti

den fimpkfte håndelleri af alla , fom ån då nian

antager* ät den omnämnde intenfiteten okas el-

ler minflcas uniformiter * låref ändock icke den pri-

mitive differential-sequatiotlen j fom fkal utmär-
ka denna örbitärti kunna lågré ån til differentia-

ler af ^tdjé graden deprimeras, vid hvilken dif-

ferential - feqtiatiörts integrerande åtfkilliga fvaa

tigheter torde mota åfvén den forfaitiafte i få-

dafl flags fåkningi Men denna håhdelfe år än-

dock icke den i fom i Nåturén här rum* ty So-

kns éenferal-krafts intenfitet mihfkas icke tiiii*

V å 1 for-
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formiter , utan uti ett mindre förhållande In

tiden.

§. 3. PI fådant fått, fom nu år omfor-

måidt, borde Planeterne uti deffa krokliniers bå-

gar foras til fadane afltånd ifrän Sölen , at alla

Djur och Växter , hvilka ifrån Solen erhålla

fitt uppehåll och lif , få mycket mer förödas ,

fom åfven fjeifva Solens minfkning tillika der-

til då borde bidraga. At förekomma en fådan

deftruétion, fom tidigare, ån Naturens Herre i

fin allvishet beflutit, lig kunde tildraga, borde
derfore någon kraft gifvas, hvilken continuerli-

gen verkade emot planeternes rorelfes direftion,

pch derigenom minflcade deras tangential-haitig-

heter i ett fådant förhållande til minfkningen af

central-kraften, at planeterne, i Hållet for at pä
det befkrefne fåttet gå förbi de grånfor , fom
inne-fl-uta deras orbiter inom vifla diftancer ifrån

Solen , anda foranlatas at defcribera, enligt den

i naturen rådande gravitations-lagen* fina ellip-

.tifka figurer , ifrån hvilka de icke, utan efter

många feclcrs forlopp, mårkeligen {kola atvika.

Härigenom åter borde- Planeternes rorelfer fakta

fig , och de fåledes alt närmare och närmare
nalkas til Solen, famt en dylik reqvation pä
motus medius behofvas , fom vi i Månens ro-

relfe kalle feculatre r och hvilken af Jordens At-
mofphers motftånd hijfvudfake.ligen 1 måtte här-

röra. Men igenom Solens egen minfkning, (kal

denna deras nalkning til Solen , och accelera-

tion uti deras motus medius, åfven minfkas, och
fåledes deras rorelfer omkring. -Solen vara defto

varaktigare. Utom denna verkan til naturens

confervation och längre beflånd af denna retar-

dc«
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derande kraften, uträttades åfven det derige-

nom, at ehuru Solens minftcning år verkelig ,

och fkulle pä en ganfka lång tid blifva anfen-

lig, fä blifver den ändock f3r Planeternes in-

byggare omårkelig pä det fåttet* at denna kraf-

ten fororfakade Planeternes continuerliga annal-

kande til Solen i famma mon , fom Solen ta-

ger af, fa at Solens fynliga Diameter ändock
funnes altid vara af famma itorlek. Härigenom
fkulle i Planeterne bibehållas, ehuru Solen be-
ftåndigt minfkades , famma grader af ljus o^h

varma, den ena tiden efter den andra | fom for-

dras til bibehållande af den art och Ciimater^

efter hvilka Skaparen i forfta början inrättat def-

fa himmellka kroppar. Til en fädan retarda-

tion och fådane defs verkningar til naturens

conferVation , fom nu äro Grnförmålde , tjénar

den fä kallade tEther eller materia fubtUiffima ,

hvilken innehälles uti de himmelfka rymderne
,

och uti hvilken Planeternes Atmofpherer lika

fom förlora fig, och beftyrker hvad förut är

anmärkt
,
nämligen , at i naturen äro verknin-

gar, hvilka hvar for fig fkulle päfkynda defs

flut, men hvilka, då de på en gäng utofvas ,

bidraga til defs få mycket längre uppehållande.

§> 4. Utom det, fom nu anförd t är, om de
verkningar, hvilka på Planet-fyftemet fä väl af

ibl-materiens minflcnine;, fom aetherns refiftance,

utofvas och härröra, Tå kunde det mojeligen åf-

ven vara underkaftadt andra ändringar , hvilka

{kulle leda til defs forftoring. Hvad Planeter-

na f jelfva angår, få äro deras orbiter få fkilde

från hvarandra , och deras excentriciteter få fmå
?
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der kunna fa nara nalkas, at den ena i den an«

dras gang och häftighet kundé fororfaka få mår-

kelig ändring, at någon af dem utur fin gäng
til någon anienligare del (kulle rubbas* Jupi-

tefs aftion på Saturnus år, hvad detta angår,

den roärkeligafte af deras inbördes turbationer

,

men i£ke nog mågtig at draga Saturnus utur

fin ungefärliga elliptifka gäng. Af annan be»

fkaflfenhet finnas Cometerne vara, at hvilka ftor*

re delen löpa inom Planet-fyftemets inre rymder,

hvaraf hånda kunde, at en Comet fånåraftot-

te in på en Planet , at en (torre ändring få val

i Planetens gång fom rorelfe-led fororfakades

,

§| at han kunde bibehålla fin med fig fjelf i-

hopgäende orbita, men blefve i defs ftålle bart*

tord med Cpmeten eller dek föranlåten at taga

en helt annan våg. Det år mojeligt och icke

otroligt, at Jupiters och Saturni månar i bor*

Jan icke varit annat ån Cometer^ men hvilka i

fin gång til Solen råkat få nåra in på de (tal-

len af defla Planeters orbiter, uti hvilka Pia-

neterne dä befunno fig , at de måfte qvarblifva

i defla Planeternas granfkap , dem åtfölja och
defcribera orbiter omkring dem. Hade defla

Cometer varit af det ftorfta flagét, och tillika

råk^t de mindre Planeterne , fåfom Mars och
vår Jord, få torde defla hafva undergått det o-

det , at antingen bärtforas af Cpmetep , eller

ock genom acceleration eller retardation blifvit

ur finc gångar mycket rubbade,

5. Dä man vill underfoka, på hvad fått

en Planet (kall igenom fådane och dylika hån*

delfer rubbas utur fin orbita och börja en ny
Tåg, få finner man, at en fådan ändring (kall

i hår»

1
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hårrora, af ombytt förhållande imellan tången-

ti al -häftigheten uti någon orbitans punft, och
vis abfoluta centri virium , emot. forhållandet ,

fom fkulle vara i famrna pun£fc imellan defla E-
lementer , om Planeten ijfkulle utan rubbning
fortfara i fin primitiva orbita, O.cfy emedan
defla förhållande kunna ombytas pl lika fått ^
hvilkendera af defla Elementerne fom må andras,

når den andra bibehålies otofåndrad , och effe-

fterne anda vara de farorna , når gravitations-

lagen tillika följer förhållandet af afftändens

qvadrater tvårt-orn 5 få vill jag , i anfeende til

Problemets likhet med det förut framftåldta ,

foreftålla frågan, fom til de nya orbiters :

finnan<-

de framfåttes, då forhållandet 1 imellan tangen<-

tiaUhaftigheten uti en gifven pun£t af en Pia*

nets orbita och Solens vis abfoluta, blifvfcr ge*,

nom någon vis extranea rybbadt , pä följande

Troh leme,

När en Planet går fitt om lopp omkring Solen uti

fin elliptifka orbita , och Solens vis abfoluta ökas eller

minfkas genom en gifven ftorlek , 44 Planeten dr i be*
v

grep at ifrån en gtfven punB af fin ellipfis , med den

häftighet fom hän har i denna ellipsens gifne punU, gd
ut efter ellipfens tangent i denna punften $ få frågas

uti hvilkendera af de conijke jetlionerne Planetens ellips

ti/ka figur fkal ombytas genom denna ändringen i Solens

vis abfoluta?

Det år klart, at emedan Centra] - lagen ,

fom åtföljer diftancernes qvadrater tvärtom, år

den farorna få val for fom efter ändringen uti

Solens vis abfoluta , fa (kal den figuren > uti
' Y 4 hvil*

v >'•
- ,»•• <,( ' , l

i
'„'^>s>*s: v r .

\ •>',.
• S
i;,

'vwW| • :4 V ;
'

'"
ifc&äl

V ; V; V V .' ; y '

'>
• ?)\f:|k'^"' i

•'

•

'.
' '

8 "'**'
'

i- .
'\ V ;\v''i'. -W,

'dgi.V-- » •'
(''.*

]}.
t t '

- ''^HHHral^^Él^.i 1 / vi \ ' v- r 'M? %1t"'*?
•

'

t
;

.&. 'i r -'' v'- '' v '

v <5y
' ;

JäÉ



341 1771* Od. Nov. Dcc.
'

hvilken Planetens orbita genom denna åndrin-

gen ombytes , altid vara en af de conifke fc-

* éfcionerne. Låt da A, Tab, IX, Fig4 1 f . vara

den Rllipfens punft , uti hvilken Planeten år f

når Solens vis abfolutp minftas genom en gif~

ven ftorlek. Låt C vara Solens medelpunft.
Sammanbind 4Czza > låt tangentiaWiaftighetcn

uti A vara e y och låt AD vara den linicn, forn

Planeten -fkulle defcribera, om han började fal-

la ifrån A til C, for at iorvårfva uti D en häftig-

het > forn år lika med c. Emedan eliipfen och
dels punft A åfo gifne, få fkal AD åfven gifvas.

Låt häftigheten under detta Planetens fallande

uti hvar och en annan punft E vara z/, CEzzx
y

MFzz dx^ och CDzzm. Låt Solens vis abfolu-

~ta for minfkningen vara P, men Q efter minfk-

ningen* Man far da vdvzz—— och ~v
2—

xx 2

P P P
C-f--— emedan Planeten antogs at utan

X X Cl

någon initial-häftighet börja falla ifrån A^ Qch

fedan v-Y^JTjl och c~ YllJ*± \ Låt nu
x a m a

Planeten återigen antagas börja falla ifrån A til C,

men få," at vis abfoluta nu icke vidare år P,

utan minfk ad til $ , och låt G vara den Pun-
v

£fcen, til hvilken Planeten (kulle falla ifrån A, for

at torvårfva cn häftighet lika med *;-.o.ch låt

häftigheten, under det at Planeten nu faller,

uti hvar och en annan pund H, vara famt

CHzzy r HKzzdy, få får man p å famma fått fom

fårut wzzY i£_i§ och c= Y^IJSoch derfo-

re*

1
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re scqvationen ~ —~ ^ n vilken genom be-

am Q
horie/reduccion gifver CGzi-' u , «=g-- hVar-

utaf altf å CG blir bekant / och punften G gif-

ven. Om nu Cff, utråknadt efter detta fund-

na värdet 5
ånnu finnes vara ftorre ån ~? fä fr all

den nya orbita ånnu vara en ellipfis; men min-
dre excentrifr ån for minOjningen at Solens vis

abfoluta. Finnes återigen ^CGzzt) få fr all Pla-

neten efter minfrningen defcribera en Parabel,

oeh i defs båga gå oåndeligen ifrån Solen. Alen

om GC år mindre an ~>Tå frall Planeten de-

fcribera en Hyperbel efter minfrningen , och
åfven i defs båge gå oåndeligen -bart.

Skulle Planetens häftighet genom Come-
tens åtgärd minfras, fä kan man , til at få veta

orbitan, uti hvilken Planeten frall gå, efter tan-

gential-haftighetens minfrning ,
antaga, at tan-

gential-haftigheten forblifver orubbad , men at

i defs ftåile Solens vis abfoluta okas, då Plane-

tens orbita elliptica frall ombytas uti en an-

nan ellipfis, mera excentrifr , och om han con-
volverades uti en Hyperbel, kunna efter öknin-

gen komma antingen uti en Hyperbel eller ock
parabel och ellipfis, hvilket alt på famma fått

finnes, fom i förra håndelfen. H. S. F.

§. 6. Samma flutfatfer finner man ock
t

©m Solens vis abfoluta . forblifver oföränderlig ,

Y y me®



344 *77** 0<5t Nov, Dec*

men Planeterncs tangential-haftigheter okas eller

m\n&%$ genom gitne ftorlekar. Man foker
nåmligen den punften på radius veftor, til hvil-

ken Planeten (kali fålla, för at forvårfva fig en
häftighet, tom år lika ftor med den ändrade
tangential-haftigheten, pä det fåttet, at, emedan
orbita år bekant innan ändringen , få känner
man den punden på radius veftor, uti hvilken
Planeten (kulle forvårfva lika häftighet 'genom
fallande , fom han i den gifne punften af fin

orbita har, innan tangential-haftighetens ändring,

man altfå proportionerar haftigheterne for och
efter ändringen med deras analyiifka expreftiof-

ner , hvaraf en agqvation upkommer, af hvilken

inan får den fokte hogden , och då den år fun-

nen, fer man efter, antingen den år ftorre, lika

eller mindre ån halfva radius veftor, hvaraf man
känner, antingen den nya orbita fkall vara ånnu
en Ellipfis , Parabel eller HyperbeL

Sådane forändringar i Planet-fyftemct, fom
nu åro omtaltc, fkulle fig kunna tildraga, i hån*

delfer, at någon af Cometerne komme någon
Planet få nåra, at dennas häftighet i fin ellipti-

{ka orbita blefve antingen okad eller minfkad til

en vifs ftorlek genom Cometens aétion, eller ock
at Solens vis abfoluta genom faltus, fom man
brukar fåga, blefve minfkad eller okad. Men
Naturens Måftare, fom all ting förut fedt, lårer

hafva beflutit ett annat fått, hvarigenom den-

na verlds-machinen {kall få fitt flut* ty utom
det> at de hitintils bekante Cometernes krop-

par icke åro få ftora, at de , utan at komma
nog nåra in til Planeterne , kunna fororfaka

nägra ftorre ändringar i Planeternes gångar, få

år

] I
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|r deras orbiters inclination til ecliptican , åt-

minftone de flåftas, få flor? at de icke komma
någon af Planeterne f ä mårkcligcn nåra i fin

gång til Solen , om icke då, når de åro uti No-»

derne, och någon af Planeterne famma tid kom-
iner at paflera i Cometens granlkap. Tvärtom
hafva Cometerne den högaktning for Planeter-

ne, åtminftone for de ftorre af dem, atdehål*
dre vid forbi-farten uppehålla fig något längre,

ån de annars (kulle göra, uti Planeternes fäll-

fkap , fåfom det fkedde rned 1682, ars Comet
,

fom vid återkomften blef af Jupiter i fin gång
qvarhållen 1 ån at de mårkeligen turbera rla*

neterne ifrån fine orbiter,

§, 7, Til defla i det foregående befkrefnc

verkningar och Planet - fyftemets confervation

och beitånd igenom de famma, oqh hvilka

,

fa igenom Planet-fyftemets dimenfioners och
^etherns motftånds proportionerande emot hvar-

andra, i forfta början fa kunnat inråttas , at Pla-

net-fyftemets varaktighet , inom bviiken gifven

långd af tid, fom Naturens Herre båft har be-

hagat , kunnat utdragas \ år i fynnerhet och huf-

vudfakeligen, den gravitations * lagen , hvilken

famma Naturens Herre forordnat imelian alla

fkapade kroppar, nåml, den fom följer diftan*

cernes qvadrater tvärtom, måft låmpelig och
bidragande, famt af alla mojeliga gravitations-

lagar, fom åtfölja någon diftancernes proportion,

den enda, igenom hvilken, dä de allmånne och
i Naturen beftåndigt obferverade rorelfe-lagar

{intagas, Naturen kunde conferveras, och fåle*

des den enda, hvilken til fatnma höga och fto*

ra ändamål var tjänlig*

Igo-
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Igenom denne nämnde gravitations - lagen

fkall endera af de Conifke fcétionerne, och kan
fåledes igenom' den famma en elliptifik figur föl-

jas, hvilken af de Conifka Seftioner år den ,

iom med fig fjelf år ihopgående, och derfore

til Naturens cönfervation låmpeligaft.

BESKRIFN ING
0fver en ny Terfpeftiv-Transjporteur,

Påfunnen

JOHAN ZAGHÄRIAS STEINHOLTZ,
Mathematifk Inftrumentmakarc.

Når imellan ogat och en kropp, foai deraf

fes
5

frälles en lodrätt genomflcinlig Plan

,

dth fyne-linier dragas ifrån kroppen til ogat ,

fom gå igen®m Planen eller taflan, utmärka,
fom bekant år, deflas affkårningar med Planen

en få kallad Perfpeétiv, hvilken når den med
kroppens naturliga fårg och fkuggor blir up-
drageq, liknar fjelfva kroppen , och år den, fom
genom Perfpeétiv - Inftrumenter, på mer eller

mindre beqvåmt fått
,
plågar afritas. Affigten

med vårvarande Machine år, at göra denna O-
peration mera fåker ofch lått, hvartil tjenar ett

hårtil låmpadt Copier - Inltrument, fom trans-

porterar den förenämnde Peffpe&iven likfom

en annan ritning , på ett bredevid littande pap*
per

,
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per, och framfor andra Methoder tyckes åga

befynncrliga formoner, fom af fjelfva Conftru-

ftionen baft kan inhämtas.

ABCD (Fig. i
;
Tab. X.) år en jämn och

iladig tafla , på hvilfeen den ena fjerdedelen ,

EBGF , år öppen och foreftåller den genom-
fkinliga Perfpe&iv-taflani men kan efter behof-

ven upfyllas med en vål paffande, och nu på fi*

ne gångjärn tilbaka (lagen lucka , O, Pä ofre

kanten af ftora taflan och opningen EBGF
$

år en linial QQ^ faftfatt, hvarpå en dubbel fkuf-

hylfa R kan flyttas af och an, igenom hvilken

hylfa åter en annan linial ST , lodrätt til den
förra, fkjutes ut och in^ fom tillika vid ändan

S har en enkel hylla ,
hvarigenom den tredje

lodråtta linjalen .V V, kan flyttas up och ned.

Vidnedra ändan af- denna linial är fjelfva Qgne*
Dioptern X fållad, hvilkens opning kan göras

ftorre och mindre, år friad från fkymling > och
kan i alla leder vridas, utan at förrycka defs

Centrum,, Alla tre linialerne
1 QC1, ST, W,

åro graderade och tjena at gifva Ögne-Punéten
X hvad ftållning och afftånd man behagar e-

möt opningen EBGF, och de kroppar fom der-

igenom fes. Äro defle fmå, och fkola ritas*uti

naturlig eller något mindre ftorlek, ftållas de

på nedflagne luckan O , fom hvilar på fin up-
vikne Pelare P5 ftorre kroppar åter , Hållas

längre bart, på taflan O förlängd, eller då luc-

kan aldeles fålles undan , pä ett med henne pa-

rallelt bord eller golfvet, få at de ifrån X i- .

genom opningen EBGF val kunna ofverfes y

och ritningen får en tjenlig ftorlek, fom med
Ikuf-lioialerne afpaflas kan.

He-
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Hela Taflan ABCD fållen uti Vertikal
ftållning emot fidan af ett ftadigtbord, hvärtil

tjenar en med ftarka gångjärn vid bakfidan af*

taflan fåftad ram HIK > fom lågges platt på
bordet 5 och formedelft ftodje- banden JB och
ÅL håller taflan lodrätt $ dä hon tillika nedi*

frän, formedelft tvånfié igenom tvårflän M 16*

pande fkrufVar* fåftes vid bordet. Når äref

luckan Ö. flås Upp uti opningen EBFG* Pela*

ren P fålles ned* ©eh ramen HIK
^
jåmte ftod*

je-baiiden 5 fom midtpå aga ett veck> flås upp
bakom taflan

$
kan hela InftrUmentet fom ett

jåmnt ritbråde låggas pa ett bord 5 hålft pa
bakfidan vid B och A ttånne emot tjockleken

af fläen M fvarande pelare åro infatte^ fom jåm^

te flårl M båra den famma. Äfven tjenar den*

nä irtråttrting at Vid en fonftéf-påft eller annan

lodrått ftående ftölpe fåfta taflan ^ dä kanten AC
kommer nederft*

Regeringen, äpterad tram på Taflans Plan$

beftai
4 af ett^Parallelogram abed (fig.^och ivj

rörligt ikring faftä naglarne a och#$4 defs mot*
(Varande axlar c och a åro vidare ihöpfogade

med en annan dylik parallelogram tdefi uti

hvars lediga horn e och / dubbla Parallel-Vin-

kkrne gbt och klm åro omkring (lifter rörli-

ge ^ famt ytterligare med (tången lm förenade %

fa at hda fammahfåttriingen beftår af 3 fulla

Parallelogrammer^ få Val til ledig rorelfe fins i*

mel la il fom ikring de fafta naglarne ä och b $

vararideS proportionen af ftångerne fä afpaffad i

och naglarne ä>b> få belågne
9

at punören é kan

ofverfarä alla (Milen äf öppningen EBFG
s

då

punkten / måfle* til följe af denna Contlru&iött
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altid vandra en dylik våg , och bibehålla fam-

ma låge på en lika flor ftrax nedanfore belägen

och med papper ofyerdragen plan på fjelfva

taflan ABCD. Vinkel-armarne gehi och kflm
äga tydeligen famma befkaffenhet, at deras mot-
fvarande kanter åro altid med hvarandra paral-

lelle. Om man forden&ull igenom- Ögne-dio-

ptern X, fyftar til en linia af Objeétet och
förer Vinkelens ena fida ei eller eg pä den fam-
ma, ia måfte den nedre Vinkelens motfväraridc

kant fm i den for;*a, eller kf i den fenare hån-

delfen, vifa famma^ fluttning , hvafefter Jinien

updrages, Nedra vinkclens armar åro afflutta-

de och i kanterne helt tUtlrtä* for liniernas up-
dragning $ deremot den ofres kanter åro alde-

les bårtfkurne och tagel - hår fpånda i deras ftål-

le, for bettre lyftnings ffculL Således kunna al-

la kroppars råtliniga fidof tned ftorftä lätthet

och vifshet på nedra planen Updragas, hvad
flållning de ock aga

,
ty paflar ej den ena kan*

ten> år ftrax den andra ulhands,

Runda, bukigar mer-eller mindre kroklini-

gc kroppar förefalla nog ofta Uti Perfpeftiv-
ritningar, och kunna$ med alk fnig bekante? In-
ftrumenter, icke på annat fått* lin g#rtom öifkr*

neliga punfters utprickande aftagas* men med
forenåtimda regering kunna de* formedelft någöii
tilfats, uti ett jämnt fammanhang nåftaft lättare

ån räta linier Updrägas $ ehvad böjning de öck
aga må. Defle tilfatfer, fom Fig/ 3 och 4. fes

i ftorre form, fådane fom de lägö pa luckan
och med fjelfva Infrrtimentet afritades y åro.4

forft den på ofre Vinkelens armar ge och ei

med (krufvar faftfatte Dioptern Y 5
Fig. 3, hvar-
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uti ett kors äf tagel år TpSndt , fom tjenar for

fmnéfc ät fora efter Objeåret. På den nedrä
Vinkelens armar kf och fm åter \ fåttes ftyo
ket Z, Fig # 4. hvaruti är lämpad en penna af
Måfling, rörlig uti ett falt cjrlindrifkt ror och
kan med en fjäder z> då ftarigen <e fammanbin-
xler pennans anda med fjädern, hållas til pap-
perets Plan. Såfom nu få val hår-korfet, Fig.

3, fom pennan , Fig. 4. aga famma belägenhet
uti Vinklarne, teckna de ock både famma våg,

och då man genom fyftnings«hålet fer til Ob-
jeftet och varfamt forer hårkorfet efter defs, fi-

dor, tecknar pennan det famma på nedra pap-
peret. Vill man under det famma lyfta pen-
nan ifrån ritningen, fker det enda fl: genom tryck-

ning på fjäderns: klaff, Fig. 4^
Spetten uti berörde .rit-penna p, vare fig

Hål, ben eller blyårts, bor altid vara uti- defs

-.Cylinders axis * at få val pröfva, fom,. når det

behofves , erhålla det, år en liten Centrerings-

Machine, no^ Fig. j\ inrättad , hvaruti Måf-
dngs-penrtan /> inlkjutes få långt, at udden går

litet tram- om den fnéda planen r; då hanken

<j s ä andra andan päikrufvad* hindrar pennans vi-

dare inåkande, fom ock formedelft defs lilla .vef

föres omkring, under det en hvafs knif eller fil

föres fram på den fneda planen ry och få långe

gnager pennan, til defs hvaflV^uddén endaft ftär

qvar. Denna lilla Machine kan til den åndan

genom öppningarne V V , med z fkrufvar få-

llas vid någon kant af fjelfva Inftrumentet el-

ler annat faft bord»

At förekomma, det hela regeringens tyngd,

fom hel och hållen ligger på ena fidan om ax-

lar*

v.



i??r 4 Öd. Növ. Dec* 351

kfné a b Fig. i, ej rhå genom öférfiktigt fall

taga fkada, nyttjar man fom motvigt lödet t /
hvafs/ ibundna fena sss> gåt åfver eti criflk

vid B, vidare under trifTan vid t pålnftrumen-

tet, och med andan fåffces på knappen xk

Når nu pä detta fått en Perfpeäiv- teck-

ning år gjord, och man vill til ytterligare ut-

arbetande copierä den famma eller en annan
ritning, tjenar hela Machinen åfven til detta

ändamål, om, fåfom fornt årfagt, luckan O flås

upp och på den famma fåltes det gjorde utka-

ftet eller den ritning fom flcali copieras > hvarpå

hela taflan lågges horizontelt på ett bord > och
då med Tranfporteuren ritningen copieras

$

hVarvid harkorfet gor famma t jenft fom den
pekande ftiften på de vanlige Chartas-Tranfpor-

téureriie, derémot pennan p ritar pä ett derun*

der fpåndt rent papper. Förefalla rata linier *

få gora Vinklarne med fina armar formodeligeii

fin goda nytta* Af hvad anfordt år $ lära föl-

jande verkeliga formoner af denna inrättning fä

anmärkas > nämligen
1:0 At man kan fe objeäet och ritningen

på en gåtig
9

i lika vände planer*

2:0 At man under hela operatiönen fät4

blifva ftilla pä famma ftålle och uti famma
ftållning, utaii at behofva ftiga något fteg der-

ifrån, hvårföre

3:0 Tid måfte vinnas ^ hålfl: tnftrumentets
fammanfåtfriing medgifver > at man 1 haft kan
fora fyftnings limalen upp eller ned* til höger
och vånlter, öch tillika til hväd fluttning fom
behagas $ Utan at åfventyra, deténfenare rickt-

fting Ikall kunna fatta de förra i något oflncL
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4:0 At fedan linien år upritad , eger man
genart tilfålle at fe, om någon rubbning exifte-

rat, innan någon ny fyftning (ter.

f :o Kunna alla kroklinier och bugter, blott

genom hårkorfets jåmna ledande derefter , uti

fammanhang.upritas , utan at man år befvårai

af många punftcrs utprickande, fom fordrar hvar

och en (in befvårliga fyftning och fammanfog-

ning.

6:0 Kan en ritning göras lika ftor med
objeétet, dä detta ej år ftorre, ån den öppne de-

len af taflan ERGF.

7:0 Kan man få ritningen til en åftundad

mindre ftorlek.

8:0 Vanliga Perfpe&iv - ritningar kunna
författas til Anamorphofer , och tvärtom.

9:0) Til ftorre form förvandla mindre Per-
fpeétiv-ftycken.

icy) Kunna andra ritningar med detta In-
fcrument afcopieras. Af hvilka beqvåmlighe-
ter ingen

5 om ej något af den 7:de , ftår at

århålla med de tvånne hår förut gjorde Per-
i p Stivz-n 1 11

: ngs -M ach in er* den förre gjord af

Salig Dire&euren Ekström
, 1754, den fenare

upfimnen och af Herr Commiffarien Nor-
berg befkrefven uti Kongl. Academiens Hand-
lingar for år 1760; hvilka machiner ock 5 utom
den af Herr Norberg tilökte graderta eleva-

tions-linialen
, ega mycken likhet och famma

fundament.
i

y
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OBSERVATIONER
f

!Pi en Comet , gjorda t April och Maj
Månader ,1771,

PEHR WARGENTIN.

Inom 9 månader, hafva 5 nye Cometer varit

fynligc. Når den förfte fyntes fom båft u*

tomlands ^ i flutet af Jun. och början af Jul.

1770 , voro nätterna här få ljufa, at en fa

dunkel kropp ej kunde flconjas» Den andra vi-

fade fig allenaft några fa dagar i Jan. manad
detta är, dä hår var mulet * men den tredje har

jag halt det nöjet at få obfervera.

! Jag blef honom forft varfe , d. i f April
innevarande år, mot kl. 11 om aftonen, då jag

med en 1 fots Tub ? hvarmed jag fom okali
plågar foka fådana gafter på himmelen , fann

vid" Veftra horisonten två fmå men klara ftjer*

nor, omgifna af ett flcen, fom liknade en Co*
mets dunftkrets» Jag forftod ftrax, at den enl
var en Comet , och flcyndade mig at upilålla

Micrometer-Tuben , til at nogare gifva akt på
honom j men forrån jag hann få den i ordning,

kom ett moln Forc^ fom hindrade mig at fe

mera den gången. Af de följande dagarnas

Obfervationer blef jag fedan ofvertygad , at

ftje^nan, nåra vid och under hvilken han flod,

var4i*a Tauri, uti £atabgui Fixartim Brhannkus*

Den 18 April om aftonen upfokte jag honom
i god tid, och fann honom då hafva framOm-

Z z dk

\ 'V*
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dit ett ftycke ifrån nämnde ftjerna. Om ej af-

tonfkymningen och den nåraftående Månens (ken

fördunklat honom , hade han fåkcrt fynts med
blotta ögonen ty i Tuber var han klarare in
en ftjerna af fjette ftorleken, med en vidftråckt

dunftkrets, och med ifrån kroppen upfkjutande

bleka ftrålar, fom på den ifrån Solen vånda fi-

dan voro åtminftone af 3 eller 4 graders långd.

Med Micrometcr, lämpad til en f fots Tub
fokte jag ii beftåmma hans Afcenfions och De-

clinations fkillnad ifrån ftjernorna <p dch 41 :a

Tauri) h vilket våi ej aldelcs efter onfkan lyc*

kades, men gaF mig dock något nåra hans råt-

ta ftållc på himmelen.

De följande aftnar, få ofta klar himmel
ville tillåta

,
jämförde jag honom på famma

fått med de ftjernor , fom voro nårmaft hans

parallell nämligen den 19 April, äter med nyfs-

nåmnda ftjernor: d. 21 April, med \p lauri :

den ii, med j$ Tauri: den 27, 2.8, 19 och 30
April , famt d. 1, z$ 3 och 4 Maj > med i6:a

Aurig*: den 6, 7 och 8 Maj, med 4.81a Aurig*:

d. 13, 14, if och 16 Maj, med t Geminorum.

Under hela denna tiden fyntes Cometen hår
éndafl med Tuber > til fken , dunftkrets och
Svans nåftan oförändrad, undantagande at han i

Maj månad , for den mer och mer tiltagande
famt åndteligen hela nätterna igenom varande
ffcymningen af dags-ljufet, blef fvår at igenfin-

nas men når jag, efter långt fokande med Tu-
ben , råkade på honom , var han ånnu d, 16
Maj, fkåiigen klar, och tolte båttre Micro-
meter-trädarnas Illumination, an den ftore 1769

års
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ars Cometen, då han var fom båft. Uti (torre

Tuber fylltes kroppen rått tydelig och vacker,

omgifven pä, alla fidor med ett hvitt (ken, eller

likföm en Gloria , utur hvilken fträlar hår och
dar framftucko, fora voro längft ,på den ifrån

Horizonten vånda fidan.

Den 17 och 18 Maj var hi ramelen hår

mulen. Den ip och de följande nätterna, fok-

te jag honom forgåfves} ty dags-ljufet betog,
jåravål midnads-tid , de flåfta lljernor i gran-

{tapet, alt deras (ken. Jag har dock fedan, ge-
nom Bref ifrån Franfka Aftronomen Messier,
blifvit underrättad, at han i Paris icke allenaft

uptåckt denne Coraet redan d 4 i April , utan

ock fedt honom til flutet afJunii manad, hvar-

til kårtare (kymningar och mörkare nätter bi-

dragit.

At af mina Obfervationer uträkna Come-
tens Afcenfio Reéla och Declinatio for hvar

och en Obfervations tid, fordrades, at förut ve-

ta de ftjernors råtta Hållen , med hvilka jag

jämfört honom. De finnas alla 7 beftåmda
uti Fl amste eds Catal. Fixarum Britann. och

4 af dem jämväl uti den Catalvgue des principales

etgilety fom De La Caille infort i (jette To-
rnen af fina Ephemerides. Når ftjernorna* fom
finnas uti bagge Catalogerna > reduceras til en
och Tam ma tid, åro de, i fynnerhet hvad Afc.

R. angär
, på 1 , z å 3 minuter fkiljaktiga.

Jag harderfore, hvad de tyra ftjernorna angär,
hållit mig vid La CaillesGi/i/. fåfom nyare och
fonnodeligen båttre -

9 men måft taga 411a

famt zö;a och 48;a Aurig* y utur Flamsteed.
Når

\
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; Når Cometens obferverade Afcenfions och
Declinations fkillnad ifrån någon af deffa 11 jer-

nor, lågges til eller dragés i frän ftjernans, up-
kommer hans egen Afc> R. och Nordl. Decli-

natio for motfvarande tid? fora år Tempus me-
dium

y til Stockholms Meridian. Dä jag på
famma afton gjort flera Qbfervationer , anfores

allenaft en, for kartheten (kull* De åro eljeft

alla nåftan lika goda.

Tiden Com. R. Afc\' Com, Decltnat.
Dag;, Tim. m, f, gr, m. f. gr. m, f,

Apr/iS p 5-3 31 - 5P 17 46 - 27 i 42,

ip p 49 17 -
1 öo 41 35 - 21 21 34

21 i o 32. 36 - 6$ 31 47 - 27 f8 f8
22 10 f 3 49 - <<4 f7 36 - 28 16 47
27 10 7 f 3

- 72 16 z i - 2p 2p 37
28 f o 255 - 73 46 21 - 2p 41 7
2p p f4 41 - 7f iö 22 - 29 52 it

30 p 48 42 - 76 47 21 - 30 2 ip

. 1 io 3f 38 - 78.22 36 - 30 11 21

2 9 42 46 - 7P f2 2rl - 30 l8 4P
3 p 5*4 38 - 81 2Ö 6 - 30 2 f 27
4 IO 26 II - 83 2 22 - 30 30 47
611 2 få -

}
86 12 T4 - 30 38 6

7 io 8 1 - 87 43 30 - 30 41 3

8 10 24 48 - 89 19 30 - 30 41 fo
13 10 54 i

rf - 97 13 ff - 30 2p 14
14 io 45 1 - 98 45 18 - 30 22 5-5

If IQ fl 3f - IOO 2 D 26 - ?0 16 40
16 10 54 4f - 101 f 3 26 - 30 8 ip

I anfeende til mindre gynnande omftåndk-
heter, hade jag ej orfak at förmoda, det Obfer-
vationerna ftltiie vara fä goda, fom de af Herr
PaosFERiNs här hos följ, turåkningar befinnas*

barn-
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Samma. Comets Taraholifka Elementer

,

Utråknadc

ERIK PROSPERIN,
Adjanéhuti Mathem. och Naturkumn. vid UpfaJaÅcad.

SB ' ». "V -A ' - *V ^ Bi ^ . t
w

.,

j.Cedan Herr Secreteraren och Riddaren

O Wargentin behagat meddela mig fi-

na, i iiftledne April och Maj månader , gjor-

de Oblervationer pä den dä lynlige Come-
ten, var jag ftrax angelägen, at af (amma Ob«
fervationer utfoka defs Paraboliffea Elementer.

Jag hade dock ej länge varit fyfelfatt med det-

ta arbete, innan jag fann, at han varit obfer-^

verad , då han var nära til fitt Penhelium
,

och långt ifrån fina Noder, hvilka omftandig-

heter e] aro gynnade for defs Elementers utrö-

nande Då jag hårtil lade, at Herr Wargen-
tin berättade fig, for hvarjehanda orfaker

, ej

vara nog fåker öm en del af Obiervationerne
,

var det emot min formodan, at Cometens obfer-

verade ftållen, få noga träffa ih med hans rum
på himmelen efter Theorien. Mpn innan jag

går längre, bor jag anföra Cometens Longitu-
der och Latituder, fådane fom jag uträknat dem
af Obiervationerne.

Tiden Comet. Longitud. Comet. I4 atitud.
Dag, T, m. f. S, gi% m. f. gr, m. f.

Apr. 18 9 31 - z i 4f 38 * 6 2? iöNordl.
19 9 49 17 - 2 4 3 7| - 6*9 47
21 10 32 36 - a 6 39 4 - 6 37 ssi
22 jo y3 49 - 2 7 ^7 24 - 6 42

36*"

27 10 7 5-3 - % 14 30 49-6 f8 30
^8 IQ 2 ff - 2 Jf 29 "4 7 * 4y

Z 3 Dag»
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Dag. T. m. f. S. o in, C o, ra. t
Apr.zp 9 ^4 41 - 2 17 9 77 - 7 3 24 N,

3® 9 4g 41 m 2 18 30 o - 7 5 50
Maji 1 10 35- 38 - 2 19 $<3 31 * 7 7 44

2 9 42 46 - 2 21 11 ?9 - 7 9 18

3 9 f4 38 » % 22 33 46J , 7 10 40
4 10 26 11 - 2 23 57 44f - 7 11 S5-|
6 u 2 $6 2 26 42 30 * 7 1 z 3&

• 7 IQ i I * 2 28 1 37| - 7 14 x

t % 1© 24 48 r 2 29 2-4 5*4 * 7 13 ?i

*3 IQ f4 if • 3 6 16 38 ~ 7 10 37
14 10 43 1 - 3 7 37 g - 7 8 46
15- 10 si is - 3 8 ^9 15- - 7 7 5-7

16 10-54 4f - 3 10 20 39 - 7 y fp

§. z. Hr. Wargentin hade anmärkt, at Ob-
férvationernc af d. 18 April voro demintt fak ra

af alla , h vårföre jag til Cometens Elementers
finnande utvalde dem af d. 19 April famt denz,
och if Maji , hvilka voro anmålte fäfom for-

fvarligen goda. Genom behörig uträkning har
jag af detta tre Obfervationer, efter någon
jåmnkning emot de ofrige, funnit följande E»
Jementer for Cometens Parabolifka våg ;

Den upftlgande Nodens Longitud. o*S 27°. 49.1 37%%
Cometens Orbitas lutning emot Ecliptica u.° 16 ' 44."
Cometens Perihelii I^ongitud. 3.^ 13.° 48/ 21^'

Logarithmen for defs minfta afftånd ifrån So*

len 4.pf3-1478 , och fjeltva det minfta afftåta-

det—0.901878^ då jordens medel-afftånd från

Solen fupponeras-- r«

Cometen var Solen nårmaft, l$7% d, ip April

Id. iJ 41/ 6" eftermiddagen, tempus medium
til Stockholms meridian.

Defs rorelfe var dire&i eller efter Himmels*
tekneos ordning,
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§. 3. Med de/Te Elementer har jag fedan

Uträknat Cometens ftållen for hvar och en Ob-
fervations tid , tillika med fldllnaden imellan

defs ftållen efter Obfervation och efter Theo-
rien, och bekommit de flut , fom hår anföras.

Tiden, Longituå. efter fkillnaden* Latitud, efter Ikilhtad

Thorien Theorien

S o , ff t flt o / n / tf

Apr.18-2 2 47 8 1 36-62$' 20 - — o 4
19-24 3 oj * + o 7-6 29 47 - — o o

7 21^2 6 38 ?4| - + 09I - 6 38 17 * — c; 2i|
22-2 7 57 47 c 23 - 6 42 14I - -4- o 2i§

27» 2 14 29 5-9 • -4- o ?o - 6 ?8 3^ - — o f
28- 2 ij 49 49 - + ° 4° • 7 1 12 - — o 27

29- 217 9 44 - + o 13 - 7 335 o 11

30 - 2 18 30 9 - — o 9*7 y 44 - -4- o 6

Maj. 1-219 f3 49 - <—<> 18-7 7 42J - + o if

2 - 2 21 12 8 • — o 9 - 7 9 18 - o o

3 * 2 22 34 8| - — o 22 - 7 10 44 - — Q 4
4-2 23 5-7 14 • o 30! - 7 11 o 19

6 - 2 26 43 8 - — o 38 " 7 1 3 28 - — o p
7-228 1 5*8 -— o 20I • 7 13 P * + o 11

8 - 2 29-24 yff o ij - 7 13 19 o 8

13- 3 6 16 1 j - -4- o 23 * 7 10 $3 - — o 16

3 7 37 17 0.9-7 9 32. - — o 46

ir-3 8 ^9 u • + o 3-7 7 H - ~ o o

16 • 3 io 20 43 o s - 7 6 1 - — o ii

§. 4f Af de anförde Eleöienter kunna föl-

jande flutfatfer dragas. v
f*

At denne Comet ej forr varit af Aftro-

nomer obferverad , och år fåledes den f9 i ord-

ningen af dem 5 hvilkas vågar de Stjernkunnige

nu hafva reda på. Af de bekante ^9 Come-
t;er, hafva 47 gått Salen närmare ån denne*
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2. Emedan denne Comet nu for forffa gän-

gen obferverades, vet man ej fåkert dels om-,
lopps tid , eller når han bor väntas tilbaka.

Det år troligt, at det ej fker på några hun-
dra ar.

3. Den ig Aprils dä man forft blef Go*
meten varie i Stockholm , var hans afitand i-

från Jorden ifizj fådane delar, af h vilka ioooo
antagas for Solens medel-afftånd. Sedan nalka-

des han fmaningom jorden, fä at defs afllånd

di 8 Maji var 144 3.jr af nämnde delarne j

.rpi han äter förfogade fig längre och längre

als, Emedan han fåledes under hela Ob-
- åft halfannan gång längre

fa m Sblm 9 : år der sganfka tröligt , at

defs kr^pp , for al kunna fynas få klar, på fa

Ungt hui, varit åtminftnne ftorre ån Jordens*

Om man for den d un ft -krets, fom omgifver Co-
j

meter ?
kunde fä nagöt fäkert mått pä deras

fynbara Diametr>r, vore det lått, at med mera
vifshet uträkna deras råtta ftorlek.,

4. Om Jorden vore någon gång \
j° 18' i-

frän denne Cometens upftigande Nod, då Co-
meten fjelf vore med 17° 37^ förbi famm$
Nod, få vore delte bagge kroppar det närma-

Are til hvärannari de kunna komma; men om
detfa (k lat inträffa delma gång, hade Come-
ten bordt komma dagar och iötimar forr,

eller han hade bordt gå igenom fitt Perihelium

d. 10 Decembr* 1770, kl. emot 10 om aftonen,

och i den håndelfen hade han d. 7 November
förledet år, vid middags-tiden, varit ofs fä nåra,

fom han efter fin af Skaparen utftakade väg

kan någonfin komma* Han hade val då varit

vårt
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värt klot fem gånger närmare ån han nu var 5

men få hade dock Dels afftånd varit 2916 af

de nämnde delarne, eller litet ftorre ån Planeter»

Veneris, då hon går under Solens discus. K (in

up (tigande Nod är Cometen 4466? och i deu

nedftigande 13862 af defla delar afiågfen frän

Jordens orbitä, och fäledes kan han aldrig bltf-

va åfventyrlig för var boning.

FÖRTEKNING
På de Ron , fom åro införde i detta Qyartals
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Se Aftrw.
Mda Skogen omtalas, 107. 109.
Finnar , hafva ej af ålder bodt på Skogarna vid Norfta

Grånfen, 109* kallas i Norrige Qvåner, 110.

Fijkerier och Fijkar : om Gråfiks Fifkeriet i Norrige
,

42-47. Om Hålle-flundre oeh Flundre fifkeriet dår-

ftådes, med Anmärkningar om flera Fifkar ; 247-2f4.
Anmårk. vid Svårdfa&ens Nat. Hiftoria, iij-119.
Befkrifning på Fifken Rua, ifl.

fjili; deras fkillnad ifrån andra berg
, 3. De utgöra ej

Grånfen irnellan Vermland och Norrige, 110. de ta-

ga fin början i Norrige, it. möta ej Sveriges Grans
förr



Regift er.

förr ån vid Rutefjållet, 13. Fjällryggens (hickning
ft

alt up til Haldefjåll i Torne Lappmark, 1 1-14 .181-184,

Geographie: tre Afhandlingar om Land och Fjåiiryg-

garne i Sverige och Norrige , om Grånfen imellan

della Riken, om en hop Älfvars urfprung och loppé

med Anmärkningar, obferverade Polhögder och Char-

tor, 1 -14. 9^-114. i7r-?92. Longituden af Prins

Wallis Fåfte vid Hudfons Bay och af S. Jöfeph i Ca-
lifornien , 229. Af King Georgs Eyland eller öa
Taiti , uti Söderhafvet, 309. Några Sjöar i Norra
Amerfca omtalas, 5*6.

Hampa, huru vida den förekommer Kål-mafk; 89.

Härjedalens öden, och defs Grans mot Norrige, 186.

Husbyggnad af Koppar-flagg; 234-247. Om Tak&if-
fer och defs bruk, 271-294.

Hvete; huru Sotax derpå kan förekormnas, 171.
Infeäer , förorfaka många fjukdomar, 40. åfven Sotax,

171.

Inftrument^ix uphåmta vatten från djupet i Haf och Sjöar,
60* En Perfpeétiv-Transporteur befkrifves

, 346-351*
Jämtlands öden och Grans emot Norrige^ 1 Sf

.

Kalk , kan i leror til Tegelbränning göras gagnelig
j

216-218.
Koppar- flagg ; huru Hus kunna deraf muras, 234-247*
Om en ny förändring i Kopparlmåltningen

, påfunnen
i Norrige, 2

5

$ -2 60.

Land-rygg; hvad dermed förftås, i é Defs ftråckning ifrån

Smaland alt up til Lappmarken, f-u. 1 75"- 1 8 1

.

Lapp/ka ord
, 4 Anmärkningar om Lappmarkerna, 187*

188. Se Fjäll,

Leror dugeliga til Tegelbränning , huru de pröfvas %

213-220. \

Lurendrågerier öfver Norfka Grånfen^ fvåraat håmma;
113-

Magnetnålens mifsvisming obferverad
, 114. 191*

Mal-jlromen , Fifkeriet däromkring, 46.
Majkar

\
bé<krifning pä Gordius , 261. Se Medicine.

Medicine: Åfhandling om Drag -fjukän* defs Sympfö*
mer, orfaker och botemedel

, 14-41. 1^3-167. Prof
pä kalla Bads nytta; 167. Om Gordier eller Knut-
maikar hos månnifkor, famf medel at fördrifva dem,

261*



Regift er.
,

•låt. Om Svenfk och öfterlåndlk Salep, famt deras

bruk Uti Medicine, 310-333.'
Meteartd. Ohferv. i Carlscroqa, 7f. På en Sjö-refa til

och i Norra America; 5*2-59.
;

Mineraiogie : om Berg-och Sten-årrerne vid Carlscrena,

76. Ron om Flufs fpat, 120-138. Om Tak-fkiffers

egenlkaper ocr^ flera flag
^ 272-277.

Muddrat huru Amynnmgar kunna upmuddras; §2*
Nyhyggen vid Norlka Grånfen, 108-1 it.

Xiptik ; orn Ijus-ltrålarnas fpridning i Tuber, t}8»

Phyjhiögie \ hvad verkan en coitus fruftraneus kan haf*

va hos Qvumor, 108.

Planet-Syftemtt; huru vida det kan undergå någon in*
dring-, 3g&*4ä ,

huru det kunde tilverkas af Oflerfjö> vatten, 6f.
Serna Soken » huru den kommit under Sverige; 104»
Seva berget , det fom Piinius omtalar, har ej legat i

Sverige; téf.
Skog: at ftårnpla Ekar, af onyttigt, p> Skogarne vid

Norflca Grånfen, 104-1 it. Skogsbelparfny; genom for-

delaktiga Torkhus för Spantnål; 193* Genom Hus-
byggnad af Kopparflagg ; 254.

Smaland ; om den dar gångfe dragfjukan , famt folkets

föda, Hushållning m. m. 14-41» 1 ^3-167.
Salen; om defs mafla och kraft kan minlkas, 334 34

f

#

iS/^wi/j-torkning vid Masugnar,, utan eldning, 193,
Stad; en Köping behöfdes vid Norika Grånfen; i A $.

Sverige, Se Geograpbie

.

¥äk-Jk\ffers egenlkaper och brytnings-fått, 272 294.
7egel; anledningar at tiiverka det godt, 211-220/
Torkbus för Spanmål vid Masugnar, 193-198.
Transporteur; en ny befkrifves, 346.
Tråd, huru inikårningar i en Bok in-och öfvervuxit

; 48»
Zri^V^-lkötfel ; om fattet at fördrifva Kålmafk

; 89.
Förfök ät pianterä Orchides, 331-333.

Vatnem varma i Haf, Brunnar och Sjöar, famt olika

tyngd och fålla på olika djup; 5-2-66.

Vermlanis åldre Hiftoria, och defs nu varande Gräns
„mot Norrige

,
9S-100,

Åkerbruket i Blekingen, gf. Huru vatten kan afiedas

af Äkrar och Ängar
, 93*

Åker»



I

Fortekning.

Åkerkal, et ogrås, tyckes ej vara orfak til Dragfjukan,

Ålfver; de flåfta Svenikas urfprung vid Land-ryggen,

j>n. 1 75- 1 84-

FÖR TEKNING
På Au&orerne til de i detta Arets Handlingar

införda arbeten.

Qvsrt* Sid.

Bergius, P. J. Anmärkningar om Öfter-

låndfk och Svenfk
.

Salep. - 4. 319*
Bergman

; anledningar at tilverka varaktigt

Tegel - - * - • 3. 2ii.
w - Fortfåttning af Hift®rien om Qvickfilfvers

föreningar med Saltfyra - * 4. 294»
Ferber; Blomfter-Almanach for Carlscrona

Climat, med Anmärkningar om Stadens be-

lägenhet, Jord och Bergarter * 0 1. 7$\
Frus; Beråttelfeom Grafiks fiikeriet i Nord-

landen i Norrige * - 4 - - - t. 42.
• - Om Hålleflundre och Flundre - fi&eriet

dårfammaftådes - - - 3. 2,47;

Gerdes ; förklaring , huruvida lukt af Hampa
förekommer Kål- mafk - ,

- t. 89.

Halldin; fått atbyggaHus af Koppar-flagg, 3, 234.
Hermelin ; om den vid Foldals Kopparverk

i Norrige nyttjade förändring uti Koppar-
fmåltningen - * - - - 3. iff.

- • Befkrifning om Tak-fkiffers egenfkaper och
brytnings- fått, - - - - 4» iyt>

Kalm ; Thermometrifka Rån på Hafs och
Sjöars vattens värma - *• * 1* f*-

Kölpin; Anmärkningar vid Svårdfifkens Na-
tural-Hiftoria - * - * \ 1. tif,

Lexell; uträkning ofver Solens Parallaxis , i

anledning af Obfervationer på Venens' lifta

PafTage ^enom Solens difcus - * 3. 234.
- - Ytterligare uträkning i famma åmne 4. 301.
Lidöeck; Beråttelfe om en i ett Tråd invuxen

infkårning - - - - 1. 48*
Lund:



Fortekntng,

Lund ; Förfök med Ofchis Morio, eller Svenfk
Salcp - - - 4. $töi

Mallet 5 om ett lått fått at upmuddra båt-

leder uti Älfvar - • - 1 . 92,
- - Anmärkningar emot Hr. D'Alembert

$

angående Ljus- (trålarnas fpridnihg - 2. 138.
Marelius; om Lattd-och Fjållryggarnc i Sve-

rige och Norrige, - - 1. t 4

* - Om Grånfen imcllan Sverige och Norrige, 2. 95*.

* * Ytterligare beråttelfe om Land-och Fjåll-

ryggarne famt Grånfen imellan Sverige och
Norrige, - - - - - 3. 175**

Martin, ANT.Om Gordier, Knut-eller tråd-

mafcar, fundne hos måanifkor - 3. 261*

Martin, Rol. Om en tumör Oväiii finiftri,

af ovanlig ftorlek - - -
/

3, 199,
Melander; Afhandling om Verlds-Syftemets ;

ftorre och mindre varaktighet - - 4* 333,
Osbeck ;

Ritning och be&rifning på Fifken Rua 2. ifi.
Planman; Formler at uträkna Parallaxens

verkan vid Venens gång under Solen - t* 66*

Prosperin; uträkning på 1771 års Cométs
Elementer - - * 4* 35*^

Sandel; Anmårkniiigar öm fåtten at bygga

Hus af Kopparflagg - - 3. 24a.
Sgheele ;

underfokning om Flufs-fpat och defs

fyra * - - - 2é 120*
ScriÖNBERG \

prof på katta Bads nytta ^ 2. 167.
Steinhöltz; Beikrifning på en ny Perfpefliv-

Transporteur - - - - 4. 346,
WargenTin ; Öbferv* pä 1 771 års Comet, 4* 35-3,

Wilcke ;
Befkrifning på ett Inftrdment* at up-

hårata. vatten ifrån ftorre djup ur Hafvet 1. 60*
WåHLiN ; Afhandling öm den i Småland gång-

bara Dragljukan: förra ftycket - - i. 14,
. - Andra ftycket - * * - 2. 15*3*

WåsstRÖMj Forfokt fått at utrota Sot- ax i

PJvetst ** * — — «, -» 2^ lyié
. - Fårfökt fått at torka Spanmål odh råk-

fritt Malt vid Masugnar - * - 3. 193*
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